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§9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti je přísluší ministru zemědělství.
Tusar
Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Houdek

v. r.
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Wlnter v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.
v. r.

Cis. 616.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. listopadu 1919,
kterým pozměňují se ustanovení nařízení býva
lého rakouského ministerstva vnitra ze dne
27. srpna 1873, č. 140 ř. z., o zkouškách podkovářských.
§ 1.
§ 13 uvedeného nařízení se změňuje a má
příště, zníti:
Zkušební taxa, kterou kandidát než bude ke
zkoušce připuštěn složití má předsedovi zkušební
komise, činí 45 K, která se mezi členy zkušební
komise stejným dílem rozdělí.
Mimo to je kandidát, který při zkoušce obstál,
pbvinen zapraviti 5 K za vysvědčení kromě kolku.
Skládá-li kandidát zkoušku podruhé, je povi
nen zaplatiti znovu zkušební taxu 45 K.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
PrOváděti toto nařízení náleží ve smyslu do
sud platného nařízení bývalého rakouského mini
sterstva vnitra a bývalého rakouského minister-'
\stva orby ze dne 5. srpna 1906, č. 174 ř. z., mink
I^Ssterstvu zemědělství.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r,
Klofáč v. r.
Houdek v. r.
Hampl v. r.
,
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Cis. 617.
Zákon ze dne 18. listopadu 1919,
jímž se mění ustanovení o dani důchodové a sta
noví přirážky válečné ku přímým daním za iéta
1919 a 1920.
Článek I.
Změna ustanovení o dani důchodové.
Počínajíc r. 1919 mění se § 125, č. 7 zákona
o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896,

č. 220 ř. z., upraveného novelou ze dne 23. ledna
1914, č. 13 ř. z., ‘tím způsobem, že částka K 1600
zaměňuje se částkou K 3000.
Článek II.

Válečné přirážky.
Za léta 1919 a 1920 budtež vybírány válečné
přirážky ku přímým daním podle těchto usta
novení:
§ 1.
Jako- válečná přirážka vybírá se:
1. k pozemkové dani:
a) z vinic, zahrad a lesů 400%,
0
b) z ostatní půdy 200% řádné daně;
2. ke všeobecné dani výdělkové přirážka 250%
řádné daně, činí-li daň více než 2000 í<; 150%;
činí-li daň více než 300 K, však nejvýš 2000 K;
100%, činí-li daň více než 60 K, však nejvýše
300 K; 60%, nepřevyšuje-li daň 60 K;
3. k výdělkové dani podle hlavy II. zákona
o přímých daních osobních, vyjímajíc podniky
státní, přirážka, která činí:
a) u akciových společností, akciových spolků,
komanditních společností na akcie, těžařstev
a společností s obmezeným ručením 150 pro
cent,
b) u výdělkových a hospodářských společen
stev. nepožívajících výhody § 85 zákona
o osobních daních, 80 procent a
c) u všech ostatních podniků 50 procent řádné
daně i s daní přídavečnou podle § 100, odsta
vec 7. a 8. zákona o přímých daních osobních.
Místo přirážky 150procentní (lit. a) vybírá se
při výnosnosti podniku do 6 procent přirážka 80%
90%
nad 6 až
7 procent přirážka
100%
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Výnosnost budiž vypočtena z poměru zdani
telného čistého výnosu ke kapitálu ukládacímu.
Z čistého výnosu vyloučí se úroky z půjček a
částky daně výdělkové podle § 94, lit. c) a f), zá
kona o přímých daních osobních do zdaňovacího
základu pojaté. Jako ukládací kapitál platí spla
cený kapitál základní s připočtením pravých
reserv bilančně vykázaných dle stavu na počátku
obchodního roku rozhodného pro berní rok.
U podniků částečně daně prostých budiž po
jat do výpočtu jen ukládací kapitál připadající na
poplatnou část;
4. k důchodové dani ukládané podle přiznání
přirážka 100 procent;
k dani důchodové, jež se odvádí dlužníkem
podle § 133 zákona o přímých daních osobních,
přirážka 200 procent řádné povinnosti, však s tě
mito výjimkami:
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a) k dani důchodové činící podle § 131 lit. b)
tři procenta z úroků kontokorrentních a ji
ných v § 133, č. 3, uvedených (zákon ze dne
27. května 1919, čís. 292 Sb. z. a n.), dále
k dani důchodové činící podle § 131, lit. c)
dvě procenta z úroků dílčích dlužních úpisů
korporací oprávněných k vybírání přirážek,
pak k dani důchodové činící podle '§ 131 lit. d> !
1K procenta a k dani důchodové činící podle
zákona ze dne 26. června 1901, č. 80 ř. z.,
'A procenta, vybírá se přirážka lOOprocentní;
b) k dani důchodové z důchodův uvedených
v § 131, odstavec 1., lit. a) a odstavec 2., jež
podrobeny jsou lOprocentní neb vyšší sazbě,
přirážka se nevybírá;
5. k dani z příjmu i s přirážkou pro domác
nosti méně zatížené {§§ 172 až 175 zákona o pří
mých daních osobních z 25. října 1896, č. 220 ř. z.,
upraveného novelou z 23. ledna 1914, 5. 13 ř. z.)
ze zdaněného příjmu
více než
až včetně
přirážka
korun
korun
3.000
3.800 ....................... 10%
3.800
4.800 .......................
15%
4.800
6.000 ....................... 20%
6.000 .
7.200 ....................... 25%
7.200
8.400 ....................... 30%
8.400
10.000 ....................... 35%
10.000
12.000 ....................... 40%
12.000
14.000 ....................... 45%
14.000
16.000 ....................... 50%
16.000
19.000 ....................... 55%
19.000
22.000 ....................... 60%
22.000
26.000 ....................... 65%
26.000 '
30.000 ...... 70%
30.000
34.000
75%'
34.000
38.000
80%
38.000
44.000
85%
44.000
52.000
90%
52.000
60000 ...... 95%
60.000
72.000
100%
72.000
84.000
110%'
84.000
100.000 ...... 120%
100.000
120.000 ...... 130%
-120.000
140.000 ...... 140%;
140 000
160.000 ...... 150%!
160.000
200.000 ....................... 160%
200.000
250.000 ....................... 170%
250.000
300.000 ....... 180%
300.000
400.000 ....................... 190%'
400.000
500.000 ...... 200%’
500 000
700 000 ......................... 220%
700.000
1.000.000 ........................ 240%
1.000 000
1.500.000 ........................ 260%
1.5O0 000
2 000.000 ...... 280%
2.00(^000
3,000 000 ...... 300%
přes . . . 3,000 000 ........................ 350%
•6. k dávce tantiémové dle čl. III. zákona ze
dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., 200% řádné dávky.

§2.

Válečné přirážky nejsou základem přirážek
samosprávných svazků a příspěvků pro ně.
Válečná přirážka nezapočítává se do sumjr
daně, rozhodné podle platných zákonů pro
oprávnění nebo závazky.
Ustanovení § 3 zákona^e dne 24. července
1919, č. 452 Sb. z. a n., o náhradě majitelům půdy,
kteří byli válkou poškozeni, platí také o válečné
přirážce k dani pozemkové, stanovené ? 1, ě. 1.
tohoto článku.
§3.
Proti výpočtu válečné přirážky k dani výdělkové společností v § 1, č. 3, lit. a) uvedených
jest rekurs přípustný do 30 dnů po doručení pla
tebního rozkazu.
O stížnostech do správného výpočtu válečné
přirážky k ostatním daním rozhoduje s konečnou
platností finanční úřad I. stolice (berní správa).
Válečné přirážky' vybírají se v týchž lhůtách
jako daň řádná. Vydáním podrobnějších ustano
vení o vybírání těchto přirážek, zvláště k daním
za rok 1919, pověřuje se ministerstvo financi.
§ 4.
Ostatně platí o válečných přirážkách ob
dobně ustanovení o přímých daních.
§ 5.
Válečné přirážky k přímým daním na Slo
vensku upravuje zvláštní zákon.
Článek III.
8 i
a v
Počátek účinnosti. Provedení.
Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášky, jest pověřen ministr financí.
Týmž dnem pozbývají platnosti pro léta 1919
a 1920 posavadní - ustanovení o válečných při
rážkách k daním, vyjmenovaným v článku II.,
avš&k s výhradou ustanovení následujícího
paragrafu.
§ 2/
Přechodná ustanovení.
Pro vybírání přirážky k dani důchodové, od
váděné dlužníkem podle § 133 zákona o přímých
daních osobních, a k dávce tantiémové platí
posavadní ustanoveni ještě potud, pokud poplatné
požitky byly splatný před vyhláškou tohoto
zákona. Podrobná ustanovení budou vydána
nařízením.
Pokud v řízení trestním tvoří podklad pro
výměru trestu zkrácená nebo zkrácením ohro
žená daň za rok 1919, vpočítá se do tohoto pod
kladu válečná přirážka vyplývající podle tohoto
zákona jen při přestupcích, jež budou spáchány,
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po vyhlášení tohoto zákona. Při přestupcích spá
chaných před vyhlášením tohoto zákona vpočííá

se do podkladu pro vyměření trestu přirážka
stanovená dosavadními zákony.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonnfag v. r.

Cí«. áí8.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 22. listopadu 1919,
. Jímž se zřizuje Hospodái sk;’ i>tF.č rro Slovensko.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. Ltlll z r. 1912
a čl. L z r. 1914 nařizuje se:
§ 1.
Pro správu Slovenska co d zásobování lidu
zřizuje se na dobu potřeby Hospodářský úřad pro
Slovensko se sídlem v Bratislavě.
Úkolem jeho jest
Slovensku a dohlížeti
oprávnění k dosažení
šejí se na jmenovaný

řídit) zásobovací službu na
na její provádění. Všechna
toho cíle potřebná přená
úřad.

dbáti usnesení zemské hospodářské rady v Brati,
slavě.
§ 4.
Hospodářský úřad jest přímo podřízen mini
sterstvu pro zásobování lidu; ministr plnomocmk
pro Slovensko má však právo činnost hospodář
ského úřadu kontrolovali.

Nařízení toto nabývá účinnosti 10. prosince
1919. Provedením jeho se pověřuje ministr pro
zásobování Hdu.

Dr. Veselý v, r.
úr. Winter v. r.
Prášek v. r.

Tusar v. r.
Houdek v. r.
Kloíáč v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.

Čís. 619.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. listopadu 19Í9,
jímž se mění vládní nařízení ze dne 23 dubna
1919, čís. 230 Sb. z. a n., o nové úpravě poštov
ních sazeb.
§ 1.
Ustanovení § 1, D, 11, a, 20 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 23. dubna 1919,
čís.^230 Sb. z. a n.. týkající se poplatků za balíky
z Československa do Německa, zrušuje se ve
svém nynějším zněni a bude zníti takto;
„v dopravě do N
clo 5 kg . . , , . . . . i K 20 h,
,,10,, . . ....................... 2 K 60 ti,
,, lo „ » * * * • . • . 4 K 40 h,
„ 20 „ . . ..........................6 K 20 h.“

§ 3.
Přísluší mu fedv zejména:
1. provádět) oný úkoly v oborr zásobování
hdu na Slovensku, které zákony a ministerská na
řízení ukládají anebo budoucně uloží buď vše
obecně zemským správám politickým nebo přímo
tomuto úřadu;
2. rozhodovat! jako nejbližší nadřízená^instance nad úřady županskýnr ve věcech zásobo
vacích;
§ 2.
3. dohlížeti na činnost ústavů, komisí a jejich
Nařízení
toto
nabývá
účinnosti dnem I. pro
poboček, jež jsou na Slovensku pověřeny hospo since 1919. Provedením jeho
pověřuje se ministr
dařením životními potřebami, pokud tyta ústavy pošt f. telegrafů.
spadají do působností ministerstva pro zásobo
vání lidu;
Tusar v. r.
4. organisovati dopravní službu pro účely Švehla v. r.
Dr. Winter v. r.
zásobování;
Sonntag v. r.
Dr Heidler v. i
5. potírati lichvu s životními potřebami;
Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r.
6. zkoušeti, konati přípravné práce a navrho- Staněk v. r.
Hampl v. r.
vati ministerstvu pro zásobování lidu, zda a po
Houdek v. r.'
kud se mají nařízení československé vlády přizpú- Klofáč v. r.
sobovati zvláštním hospodářským a právním po
měrům na Slovensku; při těchto návrzích jest
\

