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Sbírka zákonů a nařízení
&íéklu. česls.osloveiisls.éI^o.

Částka liXXVIIff. Vydána dne 10. července 1919.

Obsah: (Cis. 365.—370.) 365. Nařízení o zrušení dozoru nad oboiiodoviíním. — 366. Zákon o zmocnění pro vy
hlášeni amnestie v oboru poplatkovém. — 367. Nařízení o amnestii v oboru poplatkovém. — 368. Zákon, 
jim: mem se výměra poplatků z dolových a povrchových měr (měrného) a z výhradních kutisk (kuteb- 
neho). — 369. Zákon o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky. — 370. Nařízení 

______ o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek Lypotekárních.

čís. 365.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 4. července 131d 

o zrušeni dozoru nad obchodováním.

_Pod!e § 15 cis. nařízení ze dne 17. prosince 
1915, č. 373 ř. z., a zákona ze dne 28. října 1918, 
č. 11 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Císařská nařízení ze dne 17. září 1914, č. 247 

ř. z. a ze dne 17. prosince 1915, č. 373 ř. z., jakož 
i veškerá s ilimi souvisící ustanovení, zejména 
ustanovení čl. III. č. 9 cis. nař. z 10. prosince 
1914, č. 337 ř. z., a v čl. X. téhož císařského naří
zení uvedená ustanovení §u 486, č. 2, a posledního 
odstavce tohoto paragrafu, a §u 486 b) čís. 4 tr. z., 
pokud se na obchodní dozor vztahují, pozbývají 
Platnosti.

§2.
Zahájené již dozory nad obchodováním buďte 

dle uvedených ustanovení (§ 1) provedeny a nej
déle do 30. června 1920 ukončeny.

Nové dozory zahájit! se nepřipouští.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 15. čer

vence 1919 a provést! je náleží ministru spravedl
nosti. /

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r. Dr. Vrbenský v.
Stříbrný v. r. Dr. Zahradník v.
Dr, Stránský v. r. Dr. Winter v. r. 

Dr. Hruban v. r.

Čís. 366.
Zákon ze dne 25. června 1913 

o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru 
poplatkovém.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
nařizuje se:

§ 1.
Zmocnění stanovené v § 16 zákona ze dne 

25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., rozšiřuje se na 
všechny obory práva poplatkového.

§2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedení ukládá se ministrovi financí.

T. Q. Masaryk v. r.
Dr. Stránský v. r., 

v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Rašín v. r.

Čís. 367.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. července 1919 

o amnestii v oboru poplatkovém.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 25. 
•června 1919, č. 366 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:

§ 1.
Zanedbání poplatkové povinnosti, pokud se 

týče neúplné nebo nesprávné její vyplnění, dále 
přestupky spáchané úplným nebo částečným za
mlčením poplatných převodů, předmětů nebo 
hodnot při poplatkových převodech, smlouvách, 
listinách, výkazech a jiných spisech nebo řízeních 
nebudou stíhány a trestány dle předpisů poplat
kového, resp. trestního důchodkového zákona 
u toho, kdo nedostatek nebo nesprávnost po 
stránce poplatkové úplně dle pravdy opraví u pří-
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slušného finančního úřadu nejdéle do konce čer
vence 1919, pokud se týče poplatkovým zákon
ným předpisům v téže lhůtě řádně a správně za
dost učiní,

š 2-
Bylo-li předepsání pokuty resp. trestní řízení 

již zahájeno nebo nenabyl-li dosud právní moci 
rozsudek, resp. předpis pokuty v dotyčné záleži
tosti vydaný, zastaví resp. odvolá se vydání to
hoto předpisu, resp. rozsudku vůči tomu, kdo vy
hoví předpisu v předchozím paragrafu' ve lhůtě 
tam uvedené.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení, výkon jeho přísluší ministrovi financí.

Svehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr._ Stránský v. r. : 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.

_ Dr. Winter v. r,
Dr. Rašín v. r. 
Habřinan v. r.

Stříbrný v. r. 
Klofáč v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Hruban v. r.

Cis. 368.

Zákon ae d :e 25. června ISIS1, 
jímž mění se výměra poplatků z dolových a po
vrchových měr (měrného) a z výhradních kutisk 

(kutebného).

Na základě usnesení Národního shromážděn' 
nařizuje se:

§ 1.
Počínajíc 1. červencem 1919 vyměřuje se 

měrné (§ 215 a další obec. hor. zákona ze dne 23. 
května 1854, čís. 146 ř. z.) sumou 40 (čtyřiceti 
korun), Juitebné (§ 3 zák. ze dne 28. dubna 1862, 
čís. 28 ř. z.) sumou 24 (dvacetičtyř) korun ročně. 
Měrné a kutebné zapravuje se půlletně předem a 
to vždy k 1. lednu a 1. červenci. Nová ohlášení 
podléhají zdanění nejbližším pololetím.

§ 2.
Slevy na měrném a kutebném povolují se 

pouze výjimečně ministerstvem veřejných prací, 
jedná-li se dle posudku znalcův o chudá ložiska, 
neb o závažné důvody technické a hospodářské, 
jež kutání dosud nedovolovaly.

§ 3.
Zákon tento počne účinkovati dnem vyhláš

ky. Provést! jej ukládá se ministerstvu veřejných 
prací a ministerstvu financí.

T. G. Masaryk v. r.
1 Dr. Stránský v. r., 

v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Rašín v. r. Staněk v. r.

Čís. 369.

Zákon ze dne 27. června 1919
o soupisu nemovitostí za účelem uložení majet

kové dávky.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
nařizuje se:

§ 1.
Ministr financí se zmocňuje, aby za účelem 

uložení dávky z majetku nařídil soupis veškerého 
nemovitého jmění, nacházejícího se na území 
Československého státu, jakož i soupis knihovních 
pohledávek, zapsaných v pozemkových knihách 
téhož státu, pokud po právu trvají, dále, aby na
řídil soupis nemovitého majetku nacházejícího se 
mimo území tohoto státu, jestliže majitelé v území 
republiky Československé bydlí, nebo nejméně 
jeden rok se zdržují.

Soupis tohoto jmění staniž se podle stavu ze 
dne 1. března 1919 a podle přihlášky posledního 
majitele. Nabyl-Li někdo jmění podrobeného sou
pisu podle 1. odst. v době po 1. březnu 1919 až do 
dne přihlášky, je podroben povinnosti soupisové 
nejen on, nýbrž i zcizitel.

Při soupisu nemovitostí budiž vybírán mani
pulační poplatek ve výši 1U% čisté hodnoty ne
movitosti, při soupisu pak knihovních pohledávek 
34%ni poplatek podle výše jich nominelní hodnoty, 
leč by soupisem povinný prohlásil, že se pohle
dávky vzdává a postupuje ji státu. V takovém 
případě je stát oprávněn, dáti převed na sebe za
jistit! knihovně. Tento postup nepodléhá poplatku 
převodnímu.

Ministr financí se zmocňuje, by nařízením 
tento manipulační poplatek v uvážení hodných 
případech slevil, nebo by některé předměty osvo
bodil od poplatku.

§2.
Soupisu podléhají též práva, která sluší podle 

§ 298 obě. zák., jakož i podle jiných zákonných 
ustanovení řaditi k věcem nemovitým, pak práva 
spojená s nemovitostmi nebo na nich vězící, avšak 
jen potud, pokud jich cena není zahrnuta v ceně 
nemovitosti a pokud práva ta mohou nésti nějaký 
příjem.

Rovněž z hodnoty těchto práv vybírat! jest 
manipulační poplatek a to 1U% z hodnoty práv 
prohlášených za nemovitosti anebo spojených 
s nemovitostmi, a % z hodnoty práv vězících na 
nemovitostech.

§3.
Příslušenství, jež sluší považovati podle 

§§ 293, 294, 296 a 297 všeob. obě. zák. za nemo
vitosti, podléhá soupisové povinnosti podle tohoto 
zákona jen potud, pokud nemají tyto věci býti 
sepsány již podie nařízení vlády z 10. dubna 1919. 

č. 185 Sb. z. a n., jako věci movité.


