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stupky porušen, a předepíše ze zjištěných 
zásob daň. ' • 1

Pro obchod ten platí nadále důsledky, vy
plývající z ustanovení § 8, II., č. 1, a § 9, 5. 1, 
na tak dlouho, dokud podnikatel neučiní nového 
ohlášení podle § 8, I., a § 21 a nezjedná si, je-li 
třeba, opětného povolení podle § 16. Stíhání 
podle trestního důchodkového zákona zůstává 
tímto předepsáním daně nedotčeno.

VI.

Ustanovení, jak se daň vybírá v mí
stech prohlášených za uzavřená 

(s potravní daní na čáře).

§ 33.
Z nápojův, uvedených v § 1, č. 1 a 2, vy

bírá se daň — podle sazeb, stanovených tímto 
zákonem — na čáře; nápoje, které jsou určeny 
pro svobodná skladiště, zřízená podle zvláštního 
povolení ministerstva financí vnitř potravní 
čáry, jsou za podmínek, pro tato skladiště podle 
zvláštních ustanovení platných, od daně osvo
bozeny.

§ 34.
Z nápojů, které byly vyróbeny vnitř místa 

prohlášeného za uzavřené, vybírá se daň podle 
ustanovení tohoto zákona.

VII.

Ustanovení o dodatečném zdanění 
z á s o b. i

§ 35.
Nápoje, podléhající dani podle tohoto zá

kona, mimo ony, které v den, kdy zákon tento 
nabyl účinnosti, jsou v držení obchodů ve vel
kém (§ 8, I. a § 16), svobodných skladišf (§ 33) 
anebo veřejných dopravních podniků, povinen 
je vlastník nebo dočasný držitel u finančního 
úřadu ohlásiti a je dodatečně zdanili.

§ 36.
Osvobozeny od dodatečného zdanění jsou 

zásoby, z nichž daň u každého druhu zvlášť (§ 1) 
nečiní více než 10 K. i

§ 37.
Při nápojích, uvedených v § 1, č. 1 a č^. 2, 

smí býti sražena spotřební daň, která z nich 
podle pravidel dosud platných podle tarifu byla 
zapravena.

VIII.

Ustanovení závěrečná.

§ 38.
Dnem. kdy'zákon tento nabyl účinnosti, 

pozbývají platnosti dosavadní ustanovení, tý

kající se státních daní z předmětů vyjmenova
ných v § 1, č. 1 a č. 2.

Současně pozbývají platnosti smlouvy 
pachtovní a smlouvy o vyrovnání, ujednané 
o dani z vína, vinného a ovocného moštu.

§ 39.

Zemské neb obecní přirážky, vybírané 
dosud k dani z nápojův, uvedených v § 1. č. 1 
a č. 2, lze vybírati každou až do výše 25% 
státní daně.

§ 40.

Zákon tento nabývá . účinnosti dnem 
1. ledna 1920.

§ 41.
Ministru financí se ukládá, by tento zákon 

provedl, a to ohledně § 25 v dohodě s ministrem 
železnic, s ministrem pošt a telegrafův a s mi
nistrem obchodu.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r.

Cis. 534.

Nařízení veškerého ministerstva 
ze dne 1. října 1919,

jímž se provádí zákon ze dne 27. června 1919, 
č. 372 Sb. z. a n., o úpravě služebních poměrů 
kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků.

§ 1.
Ustanovení čl. I. zákona ze dne 27. června 

1919, čís. 372 Sb. z. a n., týká se soudních sluhů 
a podúředníků, kteří jsouce takovými zaměst
nanci v> den účinnosti zákona, t. j. dne 1. června 
1919 vykonali do 31. prosince 1918 včetně 
alespoň s dobrým prospěchem bud:
a) I. zkoušku kancelářskou a zkoušku knihovní,
b) I. zkoušku kancelářskou a zkoušku pro kon- 

ceptní pomocníky,
c) II. zkoušku kancelářskou.

§ 2.
Ti, kteří vyhovujíce, předpisům § 1 vykazují 

dne 1. června 1919 ode dne výkonu poslední 
zkoušky, tedy zkoušky knihovní, zkoušky pro 
konceptní pomocníky, II. zkoušky kancelářské, 
nejméně 4, avšak méně než 10 let služby, jmenují 
se kancelisty XI. hodnostní třídy, nejméně 10 
avšak, méně než 17 let služby, jmenují se kan
celářskými oficiály X. hodnostní třídy, nejméně 
17 nebo více let služby, jmenují se vrchními kan
celářskými oficiály IX. hodnostní třídy.
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Vykonal-li kdo více zkoušek v tomto para
grafu uvedených, počítali jest lhůtu od výkonu 
prvé zkoušky nárok dle § 1 zakládající. I bez 
ohledu -na dobu, která uplynula od výkonu po
slední zkoušky, jmenují se zaměstnanci v od
stavci prvém uvedení, jichž celková služba činí 
dne 1. června 1919

nejméně 7 let — kancelisty XI. hodnostní 
třídy,

nejméně 13 let — kancelářskými oficiály X. 
hodnostní třídy,

více než 20 let — vrchními kancelářskými 
oficiály IX. hodnostní třídy, 
pokud tento způsob počítání jest pro ně výhod
nějším než prvý, die doby služební od poslední 
Vykonané zkoušky. Zařádění do hodnostních tříd 
stane se dle § 47 služební pragmatiky dnem 
1. června 1919 a to vždy do I. stupně platového 
jednotlivých hodnostních tříd.

Týmž dnem počíná Unita pro postup platový 
dle § 50 služební pragmatiky, i časový dle § 51 
a násl. služební pragmatiky.

§ 3.
Službou ve smyslu § 2 rozuměti jest zpravidla 

jen onu službu do výslužby včítatelnou, kterou 
zaměstnanec v oboru ministerstva spravedlnosti 
ztrávil:
a) jako definitivní- sluha nebo podúředník; doba 

provisorní (§ 168 služební pragmatiky) včítá 
se dle § 61 služební pragmatiky;

b) jako výpomocný sluha dle předpisů § 3 naří
zení veškerého ministerstva ze dne 15. října 
1902, čís. 200 ř. z.;

c) jako oficiant, vrchní oficiant, kancelářský 
pomocník, pokud služba ta dle § 12 nařízení 
veškerého ministerstva z 25. ledna 1914, čís. 
21 ř. z., jest rozhodnou pro výměru požitků. 
Jde-li o státní službu jinou, přísluší rozhod

nutí ministerstvu spravedlnosti.

§'4.

O včítání služby předchozí do výslužby roz
hodují platné předpisy; ve smyslu jich jsou bez
prostředně předcházejícími ony doby, které bez 
přerušení ztráveny byly v zaměstnáních v § 3 
vytčených ve službě státní vůbec.

§ 5.
Výhody zákona z 27. června 1919, čís. 372 

Sb. z. a n., vztahují se na soudní úředníky kan
celářské, kteří vyhovujíce jinak podmínkám zá
kona tohoto byli od 28. října 1918 jmenováni kan
celářskými úředníky XI.—IX. hodnostní třídy ze 
sluhů soudních a podúředníků.

§ 6.
Úředníci jmenovaní dle § 2 mohou žádati, aby 

byli ustanoveni na uprázdněná místa kancelář

ských úředníků, při prvém ustanovení náleží jim 
při stejné kvalifikaci přednost před žadateli 
o přeložení a dále přednost před žadateli ne- 
legionáři.

Nebudou-li tímto způsobem do 6 měsíců na 
místa kancelářských úředníků ustanoveni, stane 
se tak z moci úřední; v případě potřeby není 
lhůta tato závaznou.

O jmenování dle § 2 podati jest přihlášku, 
o přiznání výhod dle § 5 žádost, vesměs ve lhůtě 
14denní; vyřízení náleží předsednictvům vrchních 
zemských soudů, pokud jde o osoby; u nejvyššího 
soudu předsednictvu téhož.

Ustanovení na služební místa úřednická řídí 
se platnými předpisy.

§ 8.

Nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r 
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Stanek v. r.
Dr. ří-eidler v. r. 
Prášek v. r.

Švekla v. r. 
Habrman v. r. 
Kloíáč v. r.
Dr. Winíer v. r. 
řiamp! v. r.
Dr. Franke v. r.

Cis. 535.

Yyhláška vlády republiky Českoslo

venské ze dne S. října 1919 

o počátku činnosti pozemkového úřadu.

Ve smyslu § 13 zákona ze dne 11. června 
1919, č. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě, vy
hlašuje se, že pozemkový úřad vstoupí v činnost 
dnem 15. října 1919.

Tusar v. r.
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Veselý v. r.

Dr. Franke v. r. 
Dr. fieidler v. r. 
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.

Houdek v. r.,
jako ministr pro zásob, lidu a za ministra veřej

ného zdravotnictví Dra Šrobára.

Prášek v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Horáček v. r. Kloíáč v. r.


