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Cis. 550.
Ministři! financí se ukládá, aby nařízeni toto 

provedl.
Tiisssr v. r.

Řvehla v. r. Staněk v. r.r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r.
Kloíáč v. r.

Houdek

Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 

v, r.

Čís. 549.

Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 17. října 1919

o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměst
nancům ve výslužbě, vdovám a sirotkům po stát
ních zaměstnancích i osobám požívajícím darů 

z milosti. ,

§ 1.

^ Veškerým ■ zaměstnancům státním ve vý
službě. vdovám a sirotkům po státních zaměst
nancích i osobám požívajícím darů z milosti, 
jež na základě nařízení vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 23. června 1919, č. 349 Sb. 
z. a n„ požívají drahotních přídavků, budiž 
k 1. listopadu 1919 vyplacena mimořádná (čtvrt- 
letní) peněžitá výpomoc dosavadními výměrami, 
stanovenými v nařízení ministerstva- financí ze 
dne 19. listopadu 1917, č. 450 ř. z., a to zálohou 
na výpomoce, jež budou zákonem stanovený,

§ 2.

Předpoklady nároků a výměry řídí se dle po
měrů dne 1. listopadu 1919.

§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provésti je ukládá se veškerému mini
sterstvu.

Tusar v.
Švehia v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Soiiíítag v. r.
Dr. Veselý vy r. 
Habrman v. r.
Klofáč v. r.

Houdek

r.
Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 

v. r.

Zákon ze dne 9. října 1919,

jímž se zavádí daň ze zapalovade! pro Slovensko.

§ 1.
Platnost a působnost císařského nařízení 

ze dne 29. srpna 1916, č, 278 ř. z., o dani ze za- 
palovadel, rozšiřuje se na Slovensko.

§ 2.
Zákon tento nabývá ůčiivhosíi 1. listopadem 

1919. Vzhledem k tomu mění se jednotlivé ter
míny, v císařském nařízení § 3, odst. 4., § 8, 
odst. 9., § 15. odst. 1., 2. a 4., a § 18, odst. 1. sta
novené, takto:

10. září 1916 na 23. říjen 1919,
14. září 1916 na 27. říjen 1919,
17. září 1916 na 31. říjen 1919,
18. září 1916 na 1. listopad 1919, 

a 21. září 1916 na 4. listopad 1919.

§ 3.
Provésti tento zákon ukládá se ministru 

financí.
T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.

Sonntag v. r.

Čís. 551.
Nařízení vlády republiky Československé 

se dne 17. října 1919,
jímž se provádí zákon ze dne 9. října 1919, ěís. 
550 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel na Slovensku.

Jýa základě § 3 zákona ze dne 9. října 1919, 
ě. 550 Sb. z. a n., nařizuje se následující:

§ 1.
Platnost a působnost nařízení ministerstva 

financí ve shodě se súčasíněnými ministerstvy 
ze dne 1. září 1916, č. 279 ř. z., o dani ze za
palovadel, rozšiřuje se na Slovensko.

§ 2.
Účinnost nastává 1, listopadem 1919.
Vzhledem k tomu mění se termíny stanovené 

v tomto nařízení (§§ 2 až 4, 14 až 18, 22 a 23) 
takto:

2. září 1916 na 15. října 1919,
5. září 1916 na 22. října 1919,
6. září 1916 na 22. října 1919,

10. září 1916 na 23. října 1919,
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11, záři 1916 na 24. října 1919,
17. září 1916 na 31. října 1919.
18. září 1916 na 1. listopad 1919,
21. září 1916 na 4. listopad 1919,
31. prosinec 1916 na 31. prosinec 1919,
31. leden 1917 na 31. leden 1920,
31. březen 1917 na 31. březen 1920,
16. listopad — 14. prosinec 1916 na 1. až 30. 

prosinec 1919.
§ 3.

Na místě odborné účtárny VI. ve Vídni sta
noví se jako místo, jemuž jest předkládati výkazy, 
zápisy, oznámení atd. [§§ 3, odst. 8. a 12., 6. odst. 
4, 9 (14. a 15.>, 11 (3.), 12 (2. a 9.), 18 (5), 19 (7.), 
20 (4.) a 23 (5)] — účetní oddělení IV b minister
stva financí v Praze.

§ 4.
Na místě hlavního puncovního úřadu ve 

Vídni působí v případech, vytčených v § 17, odst.
2., 3. a 6., hlavní puncovní úřad v Praze.

§ 5.
Veškeré změny v prováděcím předpisu stano

vené a ve Sbírce zákonů a nařízení republiky 
Československé vyhlášené, budou míti platnost 
nejen pro Čechy, Moravu a Slezsko, nýbrž i pro 
Slovensko.

§ 6.
Ministerstvu financí se zůstavuje, vydati po

třebné předpisy a nařízení, jež budou se jeviti nut
nými, a účelnými k dosažení jednostejného úřed
ního postupu v ukládání a vybírání daně ze zapa- 
lovadel v oblasti celé republiky.

Soiiníag v. r, 
Kfofáč v. r. 
ííainpí v. r, 
Dr. Veselý v.

Ttisar v. r.

Prášek v. r. 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 

r. Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.

Čfs. 552,

Zákon ze dne 9. října 1919,
Jřinž se mění zákon ze dne 9. března 1897, 
č. 195 ř. z., o dani z tržby cenných papírů.

ČI. II.
Zákon tento nabývá účinnosti 8 dnů po vy

hlášení, Provésti jej ukládá se ministru financí.

T. Q. Masaryk v. r- 
Tusar v. r.

Sonniag v. r.

Cis. 553.

Nařízeni trlády republiky Československé 
ze dne 17. října 1919

o nejvyššícít cenách zápalek pro Slovensko.

Na základě § 17 cis. nařízení ze dne 29. srpna 
1916, č. 278 ř. z., o dani ze zapalovadel, a zákona 
ze dne 9. října 1919, č. 550 Sb. z. a n., jímž se za
vádí daň ze zapalovadel pro Slovensko, naři
zuje se:

§ 1.
Platnost ministerského nařízení z 20. srpna 

1918, č. 309 ř. z., jímž stanoví se nejvyšší ceny 
zápalek, rozšiřuje se na Slovensko.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. listo

padu 1919.
Výkonem jest pověřen ministr obchodu v do

hodě s ministrem financí.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r.

Čís. 554.
Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě 

s ministerstvem obchodu, financí 
a zemědělství ze dne 17. října 1919,

že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 23. září 1919, č. 525 Sb. 

z. a n„ o zřízení československé celní rady.

ČI. I.
§ odstav ec 1., zákona ze dne 9. března 1897, 

č. 195 ř. z., o dani z tržby cenných papírů, v do
savadním znění se zrušuje a má zníti takto:

V nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 23. září 1919 o zřízení československé 
celní rady, jež bylo vyhlášeno v částce CIX Sb. 
z. a n. z r. 1919, pod čís. 525, má býti v § 3, al. b). 
v řádku 7. „pražské 3“ místo „pražské 5“.

/ § 8.
Dan z tržby cenných papírů Zapravuje se 

zpravidla všeobecnými kolky republiky Česko
slovenské.

Dr. Heidler
Švehla v. r.

v. r. Sonntag v. r.
Prášek v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


