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v Článek V.
Ustanovení § 88 živnostenského řádu mění 

se takto:
í. V každém živnostenském podniku zaměst

navatel jest povinen, vésti seznam o všech děl
nících ve zpíisohě knihy, do něhož jest zapsat! 
jméno a příjmení každého jednotlivého sděhiíka, 
jeho věk, obec domovskou, způsob zaměstnání, 
den vstoupení a vystoupení z pracovního poměru 
a příslušnost k nemocenské pokladně. Tento se
znam musí zaměstnavatel oprávněným úředním 
osobám k jejich žádosti předložití.

C 1 á n e k VI.
Zaměstnavatel jest povinen žádali od za

městnance, aby inu předložil k nahlédnutí prů
kazy; poířebné ke zjištění osobních údajů.

Ustanovení předchozí nemění nic na před
pisech o policejním hlášení.

Cláne k VIL
Ministr 'sociální péče' se zmocňuje, aby naří

zení podle ustanovení tohoto zákona změnil a 
zrušil obdobná zákonná ustanovení platná na 
Slovéngku.

Č 1 á n e k VIII.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlá

šení. Ministru sociální péče sc ukládá^ aby pro
vedl tento zákon, dohodná se sc zůfistněnými 
ministry.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r. *

Dr. ,Wínter v. r.

Čís. 572.
Záhon ze cne 17. října 1919 
o zviáštuí dávce z vina v íalivicli.

I.
Vřeobecuá usíanoveuí.

§■1.
Z vína všeho druhu v lahvích, jehož cena za i 

0-7 litru činí více než 10 K. platí se zvláštní dávka i 
ve výměře-jedné koruny z každé načaté částky { 
pěti korun.,

. ■ ; § 2.
Dávka se řídí prodejní cenou, je-li víno 

určeno k prodeji, a nákupní cenou, je-li víno 
určeno k vlastní potřebě.

Do ceny1 se počítají všechny příplatky, které 
-si prodávající vyinínil. Srázeti doVoleno pouze 
zálohy na láhve, pokud jsou stanoveny v přimě
řené výši. a dávku podle tohoto zákona.
' Nejdc-li ani o cenu prodejní, ani p cenu ná
kupní, neb nedají-li se tyto ceny zjistiti, aneb 
jsou-li nižší než obvyklá cena obchodní, řídi sc 
dávka touto cenou obchodní.

§3.
Má-li ímauční úřad cenu, kterou strana bére | 

za základ dávky, za příliš nízkou, a nepřistoupí-li i

strana na požadavek finančního úřadu, rozhodne 
o ceně politický úřad podle ustanovení vykoná- 
vaciho nařízení.

de-li cena,' kterou strana uplatňovala, nižší 
více než o jednu pětinu nežli cena, kterou určí po
litický úřad, jest zkrácení takové těžkým důchod- 
kovým přestupkem. Pro výměru trestu jest pak 
rozhodným rozdíl těchto cén. I

§ 4.
Za láhve podle tohoto ' zákona pokládají se 

mimo láhve obvyklého tvaru též veškeré jiné ná
doby, v nichž víno sc podává spotřebiteli.

* 5.
Zíiplatiti dávku jest povinen:

1. kdo víno \ lahvích odebírá z ciziny, iieuí-li 
určeno pro svobodné skladiště (§ 8);

, 2. kdo víno do lahví stáčí;
3. kdo takové víno ze svobodného skladiště 

(§ 8) vydává;
4. kdo cenu vína lahvového berními známkami 

(§ 7) již opatřeného zvyšuje.
Dávku dlužny zapraviti: 
v případě 1.: před vypravením z úředního 

celního řízení;
v případě 2.: neprodleně po skončeném stá

čení. a jde-li o víno, které před upotřebením musí 
býti delší dobu v lahvích uloženo, aby sc stalo 
ks obchodu způsobilým, tenkráte, když uložení 
toto jest skončeno:

V případě 3.: dříve než víno svobodné skla
diště opustí; !

v případě 4.: doplněním berních známek dří
ve, než se víno dá do prodeje. .

- § 6.
Za podmínek stanovených ve vykonávacim 

nařízení jest osvobozeno od dávky:
1. víno, které se podává v otevřených láhvích, 

obsaiiují-lbhyto láhve nejvýše V4 litru a ne- 
isou-li opatřeny žádným označením pouka
zujícím rra původ, druh a cenu vína;

2s víno vzorkové;
3. ' víno do ciziny vyvážené;
4. víno léčebné. '

§ 7.
Dávka se z upravuje, ualcpenhn , zvláštních 

berních známek, které lže koupiti u úřadů, urče
ných vc vykonávacim nařízení.

Víno, této dávce podléhající, smí býti podár 
váno ícn v láhvích, které jsou opatřeny herními 
známkami, nalepenými tak, jak určí vykonávací 
nařízení.

Berní známky musí býti na lahvích chovány 
neporušený tak dlouho, dokudyiiebyl spotřebován 
obs-ih lahví, 'a musí býti odstraněny dříve, než 
se-lahví noužiie k novému naplnění vínem nodlé- 
baiícím této dávce.

§ S.
Ministr financí se zmocnme, aby poyjdil za 

podmínek, vytčcavch vc vykonávacim nařízení,
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skladiště svobodná, v nichž může býti víno bez 
berních známek ukládáno.

i § 9.

Ministr financí se zmocňuje, aby nařídil vše
obecně, nebo v jednotlivých případech, že určité- 
diuhy vína, jehož cena přesahuje výměru v S 1 
stanovenou, smějí býti uváděny do obchodu v ma
lém výhradně v lahvích.

§ 10.
Víno, tomuto zákonu podléhající, propadá bez 

ohledu, komu náleží a zdaž zavedeno bylo dír- 
chodkové trestní řízení proti určité osobě či ni
koli, když

1. buď vůbec není opatřeno berními znám
kami. nebo jest jimi opatřeno jen v míře více než 
o^ jednu pětinu nižší, nežli odpovídá jeho ceně

2. -nebo jest opatřeno berními známkami, kte
ré nejsou nalepeny nařízeným způsobem anebo 
jsou padělány, nebo po druhé použity.

Kupující není povinen zaplafiti za víno cenu 
větší, než letcH odpovídá řádně již nalepeným 
berním známkám, zvýšenou o cenu těchto 
známek.

Propadnutí vína lze zabrámti dodatečným 
nalepením herních známek, dokud přestupek ne
byl ještě zjištěn úředně.

§11.
Víno v lahvích, které jest v živnosteth, ob

chodních a výčepních, musí býti opatřeno berními 
známkami, jež odpovídají cenníkňm vyloženým 
v živnosti.

§ 12.
Nezapravenč dávky* se vynpáhají tak jako 

přímé, daně.
O promlčení platí ustanovení zákona ze dne 

Í8. března 1878, č. 31 ř. z.

Bůchodkový dozor.
§ 13.

Veřejné dopravní podniky jsou povinný ohlá
sit! finančnímu úřadu každou zásilku vína v lah
vích podle ustanovení vykonávacího nařízení.

§ 14.
Kdo po živnostensku vyrábí nebo prodává 

víno v lahvích, je povinen tento podnik, jakož i 
každou pozdější zrněnu ohlásiti finančnímu úřadu, 
podle ustanovení vykonávacího nařízení.

Výrobce vína šumivého a vůbec vína, které 
musí býti delší dobu uloženo v lahvích, nežli jest 
způsobilé k .prodeji, podléhá zvláštním povinno
stem co do ohlášení podniku, vedení zápisuv, a 
vydávání vína, podle ustanovení vykonávacího 
nařízení.

§ 15.
Kdo po živnostensku vyrábí nebo prodává 

víno / lahvích, podroben jest ďůchodbovému 
dozoru.

y

Zřízenci, tímto dozorem pověření, jsou opráv
něni ve. dne kdykoliv a jindy, když je podnik 
v činnosti, do obchodních a s nimi spojených míst
ností vs|upovati, zásoby vína lahvového prolilí- 
žcti do účtů, denníků, dopravních listin a naří
zených zápisu nahlížeti a výpisy si činili.

Sir:"!y jest povinna zřízencům těmto potřebné 
vysvětlení poáati a pomocné práce vykpnati.

III.
Ustanovení

§ 16.
Píestunky tohoto zákona stíhají se podle 

dňchodkovcho trestní''o zákona, se změnami sta
novenými v tomto zákoně.

'■ § 17
Těžkého důchodkdvého přestupku dopouští se:
1 kdo víno onaíří padělanou nebo již jednou 

použitou berní známkou, nebo víno, takovou 
známkou opatřené, v" držení mál ačkoliv o této ’ 
okolnosti vědě!, nebo podle svého zaměstnání při 
náležité pozornosti, vědomost míri měl.

2. kdo vmo, které mělo býíi opatřeno berní 
zmímírou,. bez nál berní z”'*mky uschová, 
převezme, zcizí, nebo jiným způsobem rozšiřuje.

IV.
Ustanovení o dodrPe iém zdaněni zásob.

§ 18." \
Kdo má’zásoby v' a. podléhajícího této dávce, 

Jest povinen jc do 14 dnů potom, kdy zákon tento 
bábyi účinnosti, avšak dříve než se vína použije 
k prodeji neb spotřebě, opatřiti příslušnou berní 
známkou.

Víno. které již dříve než zákon tento nabyl 
účinnosti, bylo odevzdáno k dopravě veřemým 
dopravním podnikům, musí býti berními znám
kami opatřeno hned po 'převzeti.

§ 19.
U šumivého vína, které bylo opatřeno berní

mi známkami podle zákona ze dne 2. února 1914 
c 40 ř. z., sfagí zanravlti pouze zbytek, scházející 
do příslušné zvláštní dávky.

V.
Ustanovení závěrečná.

- § 20.
Zákon tento nabývá účinnosti duem 3. ledna 

1920 - .
Tímto dnr-ra-pozbývá platnosti zákon o dani 

ze šumivých vín ze dúe 2. února 1934. č 10 ř. z.
r, § 2i.

Ministru financí sé'ukládá, by tento zákon 
provedl, a to při § 3 v dohodě s ministrem vnitra, 
a při § 13 v dohodě š ministrem železnic, s mini
strem pošt a telegrafů a s ministrem obchodu.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Sonsiiag v. r.

.Státní tiskárna, v prazě.
/


