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pohraniční finanční, stráže (§ 9, II. vládního na
řízení ze dne 17. ledna 1920, čís. 40 Sb. z. a n.)
takto:
Š 1.
Stálé služební požitky aktivního znzenectva
finanční stráže jsou:
Služné, místní přídavek, povyšovací přídavek
a příspěvek na stejnokroj.
1. Služné obnáší ročně:
pro naddozorce,
‘V platové stup,
njci
pro dozorce
respicienty a
vrchní respicienty
o r u n
1
2100
2208
2
2304
2400 .
3
2508
' 2604
4
2700
2808
5
2904
3000
6
3108
3204
7
3300
3408
8
3504
3600
9
3708
3804
10
3900
4008
11
4104
4308
12
4308
4608
13
4500
4908
Postup do 2. až 10. stupně služného v témže
schematě děje se — případ v § 142, č. 2., lit. í),
služebního předpisu finanční stráže vyjímaje _
po 2, do 11. až 13. stupně, po 3 v předcházejícím
stupni zírávcných,- do pense započitatelných slu
žebních letech.
Podmínkou postupu jest uspokojivý výkon
služby.
2. Místní přídavek vyměřuje se takto:
Pro Prahu a předměstí pražská, dosud do
I. třídy čnmostních přídavků zařáděná, 50% služ
ného, nejvýše však 2000 KPro ostatní místa I. třídy, jakož i pro místa
n- třídy................................'........................90%
pro místa III. třídy....................................... 80%
pro místa IV. třídy . ......................................70%
částek vyplývajících pro Prahu. Částky vyšetřené buďtež upraveny na nejblíže vyšší částky
dělitelné dvanácti.
3. Povyšovací přídavek činí n respicientů
150 K a u vrchních respicientů 250 K.
4. Příspěvek na stejnokroj obnáší 120 K ročně.

§ 3.
Zřízenci imanční stráže budou zařáděni do
téhož stupně platového podle tohoto nařízení,
v němž nyní jsou, při čemž se jim započítá doba'
v tomto stupni ztrávená pro postup do platu nej
blíže vyššího stupně, aniž se jim však započítá
doba, o kterou ztrávili déle v dosavadním stupni,
do dalšího postupu.
Oněm zřízencům finanční stráže však, kteří
v den účinnosti tohoto nařízení jsou v nejvyšším
stupni platovém podle dřívějších předpisů, zapo
čítá se doba v tomto dosavadním nejvyšším stupni
ztrávená pro postup do vyšších stupňů platových,
tímto nařízením nově utvořených.
Osobní drahotní přídavky Se zrušují. Ti zří
zenci finanční stráže, kteří již do 1. září 1919 do
sáhli starobního přídavku od 200—400 Jý, zařáděni
budou o jeden platový stupeň, oni, kteří dosáhli
starobního přídavku 500 až 700 K. o dva stupně
výše.
§4.
Do základu pro vyměření pensijních požitků
finanční stráže započítá se 50% místního přídavku
pro Prahu příslušného stupně.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem I. září
1919 a provedením jeho se pověřuje ministr
financí.

Tusar v.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r
Dr. Heidler v. r,
Habrman .v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Íiamí)! v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

Cis. 132.

Zákon ze dne 17. února 1920,
jímž se stanov! pro Slovensko a Podkarpatské"
Rus válečné přirážky ^ daním přímým za íéta
1919 a 1920, a zrušují některá ustanovení o Pří
mých daních.
Článek I.

§ 2.

Válečné přirážky.

\ , čarovní přídavky správců sekcí finanční
sftj-áže — pokud tyto správy ještě nejsou zrušeny
— se zvyšují o 50%.

,éa léta 1919 a 1920 buďtež na Slovensku
a Podkarpatské Rusi vybírány válečné přirážky
k přímým daním podle těchto ustanovení:
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§ 1.

Jako válečná přirážka se Vybírá:
1. k dani pozemkové
a) z vinic, zahrad a lesů 400%,
b) z ostatní půdy 200% řádné daně;
2. k dani domovní třídní 60% řádné daně;
^ 3. k dani výrobkové III. třídy, vyjímajíc pří
pady pod bodem 4. uvedené, přirážka 250%
řádné daně, činí-li daň více než 2000 K; 130%,
činí-li daň více než 300 K, avšak nejvýše 2000 K;
100%, činí-li daň více než 60 K, avšak nejvýše
300 K; 60%, nepřevyšuje-li daň 60 K;
4. k výrobkové dani III. třídy z požitků v § 5
zákonného článku XXXIII. z r. 1916 uvedených,
přirážka 200% řádné daně;
5. k výrobkové dani podniků veřejně účtu
jících, vyjímajíc podniky státní, přirážka,
která činí
a) 60% řádné daně u podniků, kterým se podle
§ 5, lit. f) zákonného článku XXXIV. z r. 1916
vyměřuje 6% daň;
b) 80% u ostatních podniků, podléhajících zda
nění podle § 5, lit. a) cit. zák. článku;
c) 100% u podniků, podléhajících zdanění podle
§ 5, lit. b>—e) cit. zák. článku;
6. k dani kapitálové a rentové, ukládané po
dle přiznání, přirážka 60%; k dani kapitálové a
rentové odváděné dlužníkem, přirážka se ne
vybírá;
7. k dani dolové přirážka 60% ;
8. k dani z příjmu (dochodkové) i s přirážkou pro domácnosti méně zatížené ze zdaněného
přijmu (dochodku):
více než korun
až počítaje v to
přirážka
10.000
10.600
10%
10.600
12.200
20%
12.200
14.000
30%
14.000
16.000
40%
16.000
50%'
19.000
19.000
22.000
60%'
22.000
30.000
70%
30.000
38.000
80%
•38.000
90%’
52.000
52.000
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%'

více než korun
300.000
400.000
500.000
700.000
1,000.000
1,500.000
2,000.000

až počítaje v to
400.000
500.000
700.000
1,000.000

1,500.000
2,000.000
3,000.000

přes 3,000.000

přirážka
200%
220 %;
240%'
260%
290%
320%
350%
400%.

§ 2.

Vedle ustanovení §§ 19 až včetně § 22 zákormého článku IX. z r. 1918 o vyměřování a vybírání posavadní válečné přirážky, o zákazu užití
této přirážky jako základu pro vyměřování jiných
prii ážck, jakož i při sestavování výkazu jmen
virilistů, platí pro válečné přirážky, tímto záko
nem upravené, obdobně také ustanovení článku II.,
au 2., zákona ze dne 18. listopadu 1919, čís. 617
Sb. z. a n.
§ 3.
Vydáním podrobnějších, ustanovení o vybí
rání válečných přirážek, zvláště k daním za
rok 1919, pověřuje se ministerstvo financí po
dorozumění s ministrem s plnou mocí pro Slo->
vensko a s civilní správou Podkarpatské Rusi.
C1 á n e k II.
Trvalé zrušení některých výhod daňových.
Počínajíc berním rokem 1919 pozbývají plat
nosti bez obmezení časového tato ustanovení:
1. Výhoda §u 18, odst. 3., zákonného článku
XXXII. z r. 1916, obsažená též v § 21, čís. 2.,
úpravy (prov. nař.) býv. uherského ministerstva
financí ze dne 2. července 1918, čís. 71.200, podle
které lze od daně majetkové odečísti daň z příjmu
(dóchodkovon);
2. ustanovení §u 8, lit. a) a b), zákonného
článku IX. z r. 1918, poskytující výhody polo
vičního zatížení daní majetkovou;
3. ustanovení § 7 zákonného článku XXXIV.
z r. 1916, jakož i § 33 úpravy ze dne 25. listo
padu 1916, čís. 142.000. kterým se poskytuji
slevy na daních a přirážkách pro zvýšení divi
dendy na průměr let 1911 až 1913.
článek III.
O částečném zrušení všeobecné státní dóchodkové přirážky.
Všeobecná státní dóchodková přirážka, za
vedená zák. či. XLVII. z r. 1875 a přeměněná
zák. čl. XjLVI. z r. 1883, se zrušuje při dani po
zemkové, při dani výrobkové III. třídy a dani
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společností, pokud se k těmto daním zavádí tímto
zákonem větší než 60% válečná přirážka.
Článek IV.
Počátek účinnosti. Provedení.
Provést! tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášky, je pověřen ministr financí po do
rozumění s ministrem s plnou mocí pro Slovensko
a civilní správou Podkarpatské Rusi.
Týmž dnem pozbývají platnosti pro iéta 1919
a 1920 posavadní ustanovení o válečných při
rážkách v §u 18 zákonného článku IX. z r. 1918
obsažená, vyjímajíc osvobození v témže para
grafu uvedená, která zůstávají v platnosti až na
ustanovení pod bodem 2., lit. b), které pro uve
dená léta též pozbývá platnosti.
Dále pozbývá platnosti pro léta 1919 a 1920
ustanovení § 16 zákonného článku XXVI. z r.
1916, podle něhož nelze k dani dochodkové vy
bírali státní přirážky.

T. G. Masaryk v. r.
Tnsar v. r.
Sotintág v. r.
Cis. 133.

Zákon ze dne 20. února 1920,
jímž zřizují se zvěrolékařské komory.
§ 1.
K ochraně a podpoře zájmův a hájení stavov
ské cti stavu zvěrolékařského zřizují se zvěro
lékařské komory,
§

2.

Obvod a sídlo zvěrolékařských komor určí
se postupem nařizovacím.
O věcech práva majetkového, které vzniknou
změnou obvodů komorních, rozhoduje bez újmy
právních nároků třetích osob ministerstvo země
dělství, vyslechnuvši příslušné komory.
' § 3.
Všichni zvěrolékaři, oprávnění provozovat!
praxi zvěrolékařskou, vyjímajíc osoby, uvedené
v § 22, jsou, pokud výslovně se nevzdají výkonu
praxe, členy zvěrolékařské komory, v jejímž ob
vodu mají své bydliště, s právem a povinnostmi
s tím .spojenými.
§ 4.
Politické úřady okresní oznámí představen
stvu příslušné zvěrolékařské komory (§ 9) jména
a bydliště zvěrolékařů v jejich obvodě usazených,
jakož i změnu bydliště neb odnětí diplomu.

§5.
Zvěrolékaři jsou povinni oznámiti do 14 dnů
své bydliště a každou změnu jeho představenstvu
příslušné komory.
§6.
Valná hromada zvěrolékařské komory budiž
svolána každoročně počátkem kalendářního roku.
Kromě toho budiž svolána valná hromada, žádá-li
za to nejméně 1/3 členů komory písemně u před
stavenstva komory. Ostatně může představenstvo
komory podle potřeby svolat! mimořádnou val
nou hromadu.
Valná hromada budiž svolána nejméně 10 dnů
napřed, s oznámením jednacího pořadu.
Není-li představenstvo ještě zvoleno, neb neplní-li řádně svých povinností, přísluší dozorčímu
úřadu svolat a řídit! valnou hromadu (§ 19).
§7.
Valná hromada zvěrolékařské komory je
schopna se usnášeli, je-li přítomna nejméně čtvrti
na členů. Není-li valná hromada schopna se usnášeti, koná se druhá valná hromada o hodinu
později s týmž jednacím pořadem, která je schop
na se usnášeti, nehledíc na počet účastníků. Valná
hromada zvěrolékařské komory usnáší se prostou
většinou hlasů. Předseda hlasuje pouze při rovno
sti hlasů.
.?

8.

Valné hromadě zvěrolékařské komory pří
sluší se radit a usnášeti se ve všech věcech, které
se týkají zájmů stavu zvěrolékařského, pokud
tyto nenáležejí do oboru působnosti představen
stva komory (§§ 13 až 16), zvláště pak o těchto
věcech:
a) stanovití vlastní jednací řád a jednací řád
představenstva komory; schvalpvati tyto
jednací řády je zůstaveno ministerstvu země
dělství;
b) volili členy představenstva, revisory účtův
a jejich náhradníky;
c) schvalovati roční rozpočet a stanovit! pří
spěvky členů k úhradě výdajů komory;
d) zkoumat a schvalovati výroční účty;
e; usnášeti se o prostředcích, jak dosáhnout!
cílův a úkolů komory, zvláště pak pěstovali
vzájemnou podporu členů stavu a jejich pří
slušníků.
§ 9.
Představenstvo komory skládá se z 15 čle
nův a 6 náhradníků.
Kromě toho se volí 2 revisoři účtův a jejich
náhradníci.
Podle potřeby mohou býti v komorách zří
zeny zájmové odbory. V tomto případě upraví se
organisace odborů postupem nařizovacím.

