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Čís. 407.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. července 1919
o změně názvu Akademie umění v Praze.

§ 1.
Akademie umění v Praze bude se nadále na

zývali „Akademie výtvarných umění v Praze“.

§ 2.
Toto nařízení platí ode dne vyhlášení; pro

vést! je přísluší ministru školství a národní osvěty.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.

Cis. 408.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. července 1919
k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 
Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových.

Na základě § 2 zákona ze dne 24. ledna 1919, 
ě. 42 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ I-

Dle zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. 
z. a n., jest finanční zemský úřad jedinou a ko
nečnou stolicí, rozhodující o rekursech.

Vzhledem k tomu, že § 5 zákona ze dne 20. 
února 1907, č. 52 ř. z., ponechán byt v platnosti, 
vztahuje se z prvu uvedený zákon také na ve
řejné dávky, uvedené v tomto paragrafu.

Ustanovení zákona ze dne 24. ledna 1919, 
č. 42 Sb. z. a n., netýkají se však těch specielních 
předpisů, dle kterých zemský finanční úřad buď 
sám nebo ve srozumění s úřadem jiného oboru 
rozhodoval v první stolici, po případě, ve^ kte
rých rozhodnutí příslušelo přímo finančnímu 
ministerstvu.

Sem patří zejména zákon o osvobození od 
kolků a poplatků při zaokrouhlení pozemků ze 
dne 3. března 1868, č. 17 ř. z., pokud se týče 
odst. 4. min. nařízení ze dne 7. března 1868, č^ 18 
ř. z., zákon o výhodách poplatkových pro úvěrní 
a záloženské spolky ze dne 1. června 1889, č. 91 
ř. z., pokud se týče § 3 min. nařízení ze dne 
13. června 1894, č. 112 ř. z., zákon o poplatkových 
výhodách pro půjčky samosprávných korporací 
ze dne 25. března 1902, č. 70 ř. z„ zákon ze dne 
S. července 1902, č. 144 ř. z., o poplatkových úle
vách pro budovy s dělnickými byty (§ 13), zákon 
o poplatkových úlevách pro půjčky a podpory 
k opětnému zřízení vinic, zničených mšicí révo
vou ze dne 16. června 1894, č. 127 ř. z., pokud 
se týče § 2 nařízení z 10. dubna 1902, č. 92 ř. z.,
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zákon o dani z jízdních lístku ze dne 19. íer- [ 
vence 1902, č. 153 ř. z. (§ 8), a císařské nařízení o 
dani z dopravy zboží a zavazadel ze dne 10. ledna 
1917, č. 14 ř. z. (§ 4 a 11).

V případech těchto zůstal instanční pořad 
nezměněn.

Rekursní pořad proti zkrácenému poplatku 
z karet dle § 13 zákona ze dne 15. dubna 1881, 
č. 43 ř. z., pokud se týče dle bodu 49. provádě
cího nařízení ze dne 27, října 1881, č. 127 ř. z., 
končí u zemského finančního úřadu.

berní správa v Plzni pro obvod obchodní ko
mory Plzeňské a

berní správa v Praze 11. pro obvod obchodní 
komory Pražské.

Na Moravě:
Berní správa v Brně pro obvod obchodní ko

mory Brněnské a
berní správa v Olomouci pro obvod obchodní 

komory Olomoucké.

§ 2.
Na rozhodnutí datovaná před 31. lednem 1919 

se ustanovení zákona nevztahují.

ft T ■s1 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

Švehla v. r.
Dr. Horáček v. 
Habrman v. r. 
Dr. Veselý v. r 
Staněk v. r.

Prášek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Heidler v. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.

Tusar v. r. 

r.
r.

Cis. 409.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. července 1919,

jímž se mění ustanovení o příslušnosti ku vymě
řování daně výdělkové dle II. hlavy zákona ze 

dne 25. října 1896, č. 220 ř. z.

Dle § 109, odst. 2. zákona ze dne 25. října 1896, 
č. 220 ř. z, upraveného císařským nařízením ze 
dne 16. března 1917, č. 124 ř. z., a dle čl. 51., č. 8, 
vykonávacího nařízení ke II. hlavě cit. zákona, 
upraveného nařízením ze dne 29. září 1917, č. 396 
ř. z., se ustanovuje;

článek 1.
Ku vyměření daně výdělkové dle II. hlavy zá

kona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., včetně ren- 
tabilitní přirážky dle čl. I., § 1, č. 3. císařského 
nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 280 ř. z., delegují 
se tyto berní správy:

V Čechách:
Berní správa v Budějovicích pro obvod ob

chodní komory Budějovické,

Ve Slezsku:
Berní správa v Opavě pro obvod obchodní 

komory Opavské.

článek 2.

Přiznání ku dani výdělkové dle II. hlavy cit. zá
kona s doklady dle § 110, odst. 1. a 2., podávají 
se přímo u berních správ delegovaných. Ořady 
ty přezkoumávají přiznání užívajíce přímého 
styku se stranami; podnikatelé jsou povinni po- 
dati u těchto úřadů jimi vyžádané vysvětlivky, 
výkazy, opravy a doplňky přiznání (§§ 110, odst. 
3., 111, věta první).

Berní správy delegované obstarávají i ve
škerá ostatní úřední jednání dle § 111, doplněného 
císařským nařízením ze dne 16. března 1917, čís. 
124 ř.^z. Úřady dle dosavadních předpisů místně 
příslušné jsou však povinny, poskytovati úřadům 
delegovaným s uspíšením nutnou podporu, již si 
tyto vyžádají.

článek 3.

Berní správa dle tohoto nařízení delegovaná 
vyrozumí súčastněné obce o dělbě daně, vyho
toví platební rozkaz (§ 113) a zašle jej berní 
správě, v jejímž obvodu podnik má sídlo. Tento 
uřad^ obstará pak doručení platebního rozkazu, 
jakož i realisaci předpisu daňového, způsobem 
upraveným dosavadními předpisy (čl. 56, č. 6 a 7 
vykonávajícího nařízení ke II. hlavě zákona 
o osobních daních, vyhlášeného výnosem ze dne 
18. května 1897, č. 124 ř. z.); témuž úřadu přísluší 
pak vedení všech záznamů a sestavování výkazů 
platnými předpisy zavedených.

Obdobný postup budiž zachován i při odpi
sech daně.

Článek 4.

Rekursy proti platebním rozkazům podávají 
se u berních správ delegovaných (§ 114),

berní správa v Chebu pro obvod obchodní 
komory Chebské,

berní správa v Liberci pro obvod obchodní 
komory Liberecké,

Článek 5.

U delegovaných úřadů budtež také učiněna 
oznámení o nově vzniklých podnicích (§ 116) a 
o vzdání se podniků (§ 118).


