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(Cis. 156. a 157.) 156. Nařízeni o dani přepychové, jímž se stanoví, za kterých podmínek sluší pokládati předměty, uvedené v seznamu připojeném k zákonu ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z.
a n., za přepychové. —157. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 12. prosince 1919, čís. 28. Sb. z.
a n. z roku 1920, o reorganisaci íinanční stráže__

Cis. 156.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. března 1920
o dani přepychové, jímž se stanoví, za kterých
podmínek sluší pokládat! předměty, uvedené
V seznamu připojeném k zákonu ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., za přepychové.
§ 1.
Dle zmocnění uvedeného v odst. 2. §u 26
zák. ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n.,
podává se k seznamu přepychových předmětů,
připojenému k zákonu shora uvedenému, tento
výklad:
A. Potraviny,
K čís. i.
Bonbony jsou podrobeny přepychové dani
také v tom případě, když obsahuji mentol, tymol,
pinol a jiné etherické substance.
Dani přepychové však nejsou podrobený
v lékárnách vyrobené farmaceutické cukrovinky,
obsahující oficinelní léčebné součástky, jako pasta
hquiritia (sladké dřevo), pasta altaea (ibišový kořínek), pasta iujubae a santoninky.
Jemným pečivem rozumí se pečivo obsahu
jící tuk nebo cukr nebo vejce.
Za výrobky cukrářské se nepokládají:
kompoty, marmelády, jams, gelée (ovocné
rosoly), kandis a konsumní kakes volně sypaný.
K čís. 3.
Jižním ovocem podrobeným dani pře
pychové nejsou: kakaové boby, káva, pak ko
ření, na příklad pepř, květ, hřebíček, nové ko
ření. vanilka, paprika, zázvor, skořice, badian.
Kakao, kakaové máslo a čokoláda formo
vaná nejsou přepychovým zbožím; výrobky
z nich jsou však podrobeny dani přepychové.

Výrobky pernikářů nejsou zbožím přepy
chovým.
B. Kožešiny, látky, prádlo a oděv.
K čís. 1. Kožešiny.
Obyčejnými ovčími, králičími, zaječími a
kočičími kožešinami rozumějí se kožešiny z do
mácích druhů těchto zvířat, to jest druhů* také
v tuzemsku žijících.
Imitací rozumí se každé zušlechtění obyčej
ných kožešin stříháním nebo barvením. I< imi
tacím drahých kožešin však nepatří barvené ovčí
a beránčí kožešiny; zušlechtěné kožešiny králičí,
zaječí a kočičí jsou však podrobeny přepychové
dani.
Kožešinovou ozdobou, která nečiní výrobek
předmětem přepychovým, rozumějí se kožeši
nové proužky na šatech vycházkových a pleso
vých, pokud jest ozdoba ta vyrobena z ko
žešin nepodrobených dani přepychové.
K čís. 2. O d ě v n í 1 á t k y.
ad 2 a). Umělé hedvábí nespadá pod pojem
hedvábí ve smyslu zákona.
ad 2 b). Sametem neb plyšem rozumí se jen
hedvábný samet a plyš, který jest zhotoven vý
hradně neb převážně z hedvábné příze.
ad 2 c). Batistem podrobeným dani přepy
chové rozumí se pouze batist mercerisovaný.
Markizetem dani přepychové podrobeným
rozumí se markizet zhotovený zcela neb pře
vážně z hedvábí.
ad 2 d). Pod pojem tylu spadají i tyly bavl
něné, pokud jsou vyšívané. Gázy rozumějí se
také závoje.
K čís. 3. P r á d 1 o.
Prádlo a kapesníky jsou podrobeny dani
přepychové jen tehdy, jsou-Ii zhotoveny úplně
nebo převážně z hedvábí, z batistu mercerisovaného nebo krajek.
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K čís. 4. Krajky, výšivky.
ad 4 b). Ucelenými kusy se rozumějí samo
statné předměty, zhotovené z krajek a výšivek,
ku př. tablety, pokrývky, dámské a dětské lí, mečky.
K čís. 6. Obleky.
ad b). Pouhou ozdobou jsou límce a výložky.
Pouhé vložky používané při přešívání obleku
nejsou podstatnou součástkou odůvodňující vy
bírání daně přepychové.
ad c). Dani přepychové jsou podrobeny nejen
celé obleky frakové neb smokingové, nýbrž
i fraky a smokingy samy; kroje však jen tehdy,
prodávají-li se v místech, kde kroj není ob
vyklým lidovým krojem.
Stejnokroje se nepokládají za předměty pře
pychové.
K čís. 7. Sály.
Chenilkovými šály dani přepychové podro
benými rozumějí se toliko šály z hedvábné nebo
převážně hedvábné chenilky. Šály z umělého
hedvábí nejsou přepychovým předmětem.
K čís. 8. Šátky.
Hedvábnými šátky přepychové dani podro
benými jsou toliko šátky z čistého nebo převážně
čistého hedvábí.
K čís. 11. Ozdobné stuhy a prýmky.
Ozdobnými stuhami se rozumějí stuhy zho
tovené výhradně neb převážně z pravého hed
vábí.
Prýmkářským zbožím rozumí se zboží zho
tovené výhradně neb převážně z pravého hed
vábí nebo výhradně neb převážně z pravého hed
vábí a z kovových nitek. Za zboží převážně
hedvábné pokládají se prýmkářské výrobky, ma
jící povrch aspoň z 55% hedvábný.
Při domácí výrobě pokládá se za výrobce
prodávající, který první vyhotoví účet.
K čís. 12. Deštníky a slunečníky.
Deštníky a slunečníky z umělého hedvábí
nejsou přepychovým předmětem.
K čís. 14. P1 e t e n é z b o ž í.
Dani přepychové je podrobeno zboží celohedvábné nebo převážně z pravého hedvábí zho
tovené.
C. Potřeby pro domácnost.
I. N á b y t e k.*)
K čís. 1. a 2. Úplná zařízení a jed
notlivé kusy.
*) Viz oddíl D, pododdělení VI. (Starožitnosti).

Jednoduchá úplná zařízení nábytková a jed
notlivé kusy nábytku neleštěné, běžných typů,
bez řezby, intarsí a zrcadel, nejsou přepychovým
nábytkem a jsou tedy bez ohledu na cenu od
přepychové daně osvobozeny; jednoduchým ku
chyňským zařízením rozumí sc pouze tyto ná
bytkové kusy: kredenc do 2m šířky, 1- obyčejný
stůl, 2 židle, jedna police, lavice a sedačka
v jednoduchém provedení bez veškerých ozdob.
Lenoškami se nerozumějí lehátka bez lenochu
(otomany) a židle nízce (bez per) čalouněné.
II. Textilní potřeby.*)
K čís. 2. Záclon y.
Záclonami rozumějí se také story a polostory.
K čís.'3. ad b). Pokrývkami na postel rozumějí
se přehozy na postele a otomany.
K čís. 4. Předložky kožešinové patří pod
oddíl B, čís. 1 seznamu.
K čís. 6. Ložní prádlo.
Většími kusy se rozumějí peřiny a plumeau,
menšími kusy polštáře.
III. Nádobí, příbor y.*)
ad a). Dani přepychové jsou podrobeny vý
robky z porculánu denní potřebě sloužící jen
tehdy, když jsou zdobeny kovovými barvami
bez lesku (zlatá barva bez lesku, zlato polírované,
stříbro bez lesku, barva kobaltová).
Výrobcem ve smyslu zákona jest ten, kdo
z bílého zboží odebraného z továrny učiní deko
rováním ve smyslu shora naznačeném předmět
podrobený dani přepychové způsobilý k prodeji.
ad b). Nádobím a příbory z niklu a mědi, po
drobenými dani přepychové, se nerozumějí věci
poniklované a poměděné,
IV. Sklo.*)
K čís. 1. Duté sklo.
Předměty z dutého skla lisované nejsou
podrobeny dani přepychové, slouží-li k hospo
dářskému (domácímu) a . podnikatelskému upo
třebení (ku př. v hotelích, kavárnách a hostin
cích). Jsou tedy dani přepychové podrobeny ku
př. vázy, nástolce, žardiniery a pod.
Dutě broušená, dále lisovaná, opticky brou
šená skla vyrobená z křišfálového skla nejsou
podrobena přepychové dani. Totéž platí o sklech
do kapesních hodinek a sklech optických do
Skřipců a brejlí.
Ke sklu broušenému, podrobenému dani P?6'
pychové, nepočítají se výrobky z dutého skla,
při kterých broušení neslouží účelům výzdoby,
*) Viz oddíl D. ppdoddělení VI. (Starožitoosti).
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nýbrž toliko k dohotovení výrobků, nebo k při
způsobení vyrobeného předmětu praktické po
třebě. Nelze tedy považovat! za broušené před
měty, podrobené dani přepychové, výrobky z du
tého skla s obroušeným okrajem a dnem, nebo
se zavrtanou zátkou, anebo kde jest broušeni
nutno, aby se přizpůsobil výrobek ke kování
nebo aby se mohl zatmeliti.
Sklem hlazeným se rozumí sklo rafinované.
Za ryté, leptané anebo malované sklo, po
drobené dani přepychové, nelze pokládali před
měty, u kterých rytí, leptání a malba neslouží
účelům výzdoby, nýbrž pouze k tomu, aby se
vyznačilo cejchování, míra, značky, firma vý
robce anebo objednatele, původ, účel a Pod.
Matovaný pásek na výrobku z levného skla
hospodářského nepovažuje se ani za rytí ani za
broušení. Obyčejná stínidla a misky na světlo
u lamp, matované nebo z mléčného skla, nejsou
rovněž podrobeny dani přepychové.
Předměty vyrobené z barvené skelné hmoty
nejsou podrobeny dani z přepychu, předpoklá
daje, že nejsou broušeny, ryty, leptány nebo
pomalovány.
Výrobcem ve smyslu zákona rozumí se
u skla broušeného, rytého, leptaného nebo malo
vaného ten, kdo dohotovuje předmět z dutého
skla broušením, rytím, leptáním, malováním nebo
montováním tak, že předmět nabývá povahy
výrobku podrobeného dani přepychové.
K čís. 2. Sklo tabulové.
ad a). Broušenými zrcadly rozumějí se brou
šená stříbřená skla, nehledě k tomu, jsou-li litá
nebo foukaná. Daň přepychovou platí ten, kdo
výrobu zrcadla dokončil. Facetuje-li nebo jinak
zušlechtí zrcadlo již postříbřené jiný podnikatel
(ku př. brusírny skla), platí tento podnikatel daň
přepychovou pouze ze svého výkonu.
Děje-li se postříbření zrcadla v cizím zá
vodě. platí za výrobce zrcadla majitel skla, který
fakturuje hotové zrcadlo; postříbřovatel platí
Pouze všeobecnou daň ze své mzdy.
ad b). Skleněnými tabulemi na nábytek,
stěny a dvéře rozumí se průhledné sklo zrcad
lové facetované nebo jinak zušlechtěné.
Foukané sklo tabulové mdlé, mušelínové,
vlnité a šupinové, které se používá pouze k úče
lům stavebním, dani přepychové nepodléhá;
leptané a pískem broušené tabule okrasné jsou
však dani přepychové podrobeny.
Skleněné tabule na nábytek, stěny a dvéře
zdaňují se u výrobce skla; výrobce nábytku,
který užije zdaněných skleněných tabulí k výťnbě nábytku, má nárok na vrácení daně dle § 38
sákona, zdaní-li se nábytek přepychovou daní;
výrobce stěn a dveří nároku tohoto nemá.

ad c). Přepychovým předmětem není sklo
pouze barvené (červené, bílé, černé atd.), nýbrž
tabulové sklo barvené a broušené, matované
nebo leptané, pokud patří k potřebám domác
nosti. Náhrobní skleněné desky nejsou tudíž pře
pychovým předmětem.
Výrobcem tabulového skla jest ten, kdo vý
robu přepychového skla dokončil.
Kdo facetuje nebo jinak zušlechtí průhledné
sklo, platí daň přepychovou z plné hodnoty skla
i se zpracováním.
Děje-li se facetování nebo zušlechtění v jiném
závodě na vlastním, přepychovou daní dosud
nezdaněném průhledném skle, platí za výrobce
přepychového skla majitel skla; ten, kdo sklo
zušlechtil, platí daň pouze všeobecnou z úplaty
za výkon.
Lisovanými tabulemi, dani přepychové pod
robenými, rozumí se toliko „Luxferprisma“, ni
koliv však obyčejné sklo lité ornamentní, šňůr
kové, drátěné a podlahové, které používá se
k účelům stavebním.
Tlačená, lisovaná nebo pískem dmýchaná
nebo vyleptaná písmena ze skla nejsou předmě
tem přepychovým.
ad d) Ozdobnými předměty ze skla nejsou
poutové obrázky zasklené obyčejným nefacetovaným sklem.
V. Ostatní potřeby pro domácnost.
ad c). Ozdobné předmětyprodom á c n o s t.*)
Ozdobnými předměty pro domácnost a kan
celáře mimo ze skla rozumějí se předměty, při
kterých povaha předmětu jako ozdobného určuje
se dekorativní úpravou a cennějším materiálem.
Přepychové dani jsou tedy zvláště podrobe
ny: předměty z čínského stříbra vůbec, dále
předměty z alpaky a z alpaky postříbřené, vyjí
maje příbory, totiž vidličky, nože, lžíce a lžičky;
dále stojany na ovoce a cukroví, mísy na kom
poty a nářezy, nádoby na sušenky, nádoby na
marmelády a pod., chladiče na víno, kotlíky na
čaj, bowle, čajové a kávové garnitury, karafiuky,
příbory na likéry, podnosy k servírování, kávostroje, svícny, kuřácké soupravy, psací soupravy,
alba a památníky, kalamáře, rámce beze skla,
figury, toiletní soubory, košíčky na pečivo a
ovoce, vázy, květináče, poklopy na sýr a máslo,
mísy na ryby a na chřest, pak džbány na víno,
pokud nespadají tyto mísy a džbány pod oddíl III.
seznamu (nádobí, příbory), žardiniery a bonbo
niéry, stojany na hole, pokud nejsou vyrobeny ze
železa nebo ze dřeva nevyřezávaného, ozdobné
předměty vyráběné z parohů, vějíře, předměty
z perletě atd.
*) Viz oddíl D, pododdělení VI. (Starožitnosti).
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Ozdobné předměty vyrobené z porcuiánu
(figury, vázy, žardiniery, -nippy, bonboniéry,
toiletní soubory atd.), z kamene nebo majoliky
jsou podrobeny přepychové dani, pokud nespa
dají pod odst. III. (nádobí a příbory), předpoklá
daje, že cena přesahuje 100 K.

D. Ostatní přepychové předměty.
I. Z v í ř e c t \ o.
ad b). Přepychovými předměty nejsou psi
hlídací a řezničtí.
II. Sport, hry, doprava.
K čís. 2. Kulečníky.
Prodává-li se kulečník s celým příslušen
stvím, je i toto podrobeno přepychové dani.
K čís. 3.

Dopravní prostředky.

Motorové dresmy a motorové lokomotivy
nejsou podrobeny přepychové dani.
Luxusními vozy se rozumějí vozy, které jsou
určeny pro sport a zábavu.
Dětské kočárky nejsou dopravním pro
středkem.
K čís. 4.

Sportovní potřeby.

Lyžemi rozumějí se pouze lyže, užívané pro
sportovní zábavu dospělých. Lyže pro děti (do
180 cm délky) jsou hračkami.
Rohačkami rozumějí se pouze sáňky užívapé
pro sportovní zábavu dospělými lidmi, t. zv. sportovky. Dani 'přepychové nejsou tedy podrobeny
sáňky dětské (kratší 1 m) nebo sáňky pro do
pravu.
Tenisové míče, rakety a kopací míče, které
nejsou určeny pro sport, nýbrž pro dětskou zá
bavu, jsou hračkami.
III. Toiletní prostředky.
Esencemi rozumějí se etherické oleje a che
mické synthetické látky výlučně pro výrobu voňavkářského zboží.
Pomůckami toiletními podrobenými dani pře
pychové rozumějí se:
1. hřebeny z pravé želvoviny nebo ze slo
nové kosti. Hřebeny z rohu, dřeva, ccluloidu,
kaučuku nebo aluminia nejsou podrobeny dani
přepychové;
2. všechny účesové hřebínky a ozdoby, spo
ny, jehlice z kteréhokoliv materiálu.
Obyčejné vlásnice železné a mosazné nejsou
však přepychovými pomůckami;

3. kartáče na vlasy, pokud jsou vyrobeny ze
želvoviny pravé neb umělé, z pravé neb umělé
slonové kosti nebo ebenu, kartáče na šaty a štět
ce ku holení, pokud nejsou dle následujícího od
stavec od daně osvobozeny.
Dani přepychové nejsou podrobeny: zubni
kartáčky, zubní pasty, zubni prášky, zubní mýdla
a ústní vody, glycerin, mycí zinky a třecí pasy,
mycí houby, kartáček k mytí rukou a těla, kar
táče na šaty a štětce ku holení v obyčejném pro
vedení ve dřevě, které jest leštěné nebo lako
vané.
Z toiletních mýdel nejsou dani podrobeny:
mýdlo obyčejné jádrové, desinfekční a ku holení.
Krémy přepychovými nejsou krémy zubní a
ku holení.
Pudry. Zasýpací prášky nejsou podrobeny
dani přepychové.
Toiletní voda. Francovka a desinfekční pro
středky (odorit, odoform) nejsou předměty pře
pychovými.
Necessairy podrobenými přepychové dani
rozumějí se veškeré přístroje manikúry a pedi
kúry, af jsou v pouzdrech či bez nich, pak toiletní
soupravy v pouzdrech pro cestování.
Toiletními prostředky dani přepychové po
drobenými se nerozumějí břitvy, nůžky na stří
hání vlasů, samoholící přístroje s náhradními no
žíky, řemeny na břitvy a pasty na tyto řemeny.
IV. Cesto v ní potřeby.
K cestovním koženým kufrům a brašnám,
podrobeným dani přepychové, patří také ruční
vaky, dámské cestovní brašničky, cestovní
schránky na* skvosty, jídelní cestovní kasety; ne
patří sem však tašky na spisy a peníze pro úřední
a obchodní zřízence a školní tašky.
V. Zámečnické výrob ky.*>
Noži podrobenými přepychové dani neroz
umějí se obyčejné břitvy, přístroje holící, nože
kuchyňské a nože, sloužící pro potřebu průmyslu,
řemesel a zemědělství.
Jídelní nože jsou přepychové dani podrobeny,
mají-li držátko zhotoveno z látek uvedených
v oddělení IX., č. 1 seznamu, zvláště ze stříbra,
zfata, slonoviny a pak, jsou-li ozdobnými před
měty pro domácnost, ku př. mají-li střenky z per
letě. Nože s ebenovými držátky dani přepychové
podrobeny nejsou.
Předměty uměleckého zámečnictví rozumějí
se umělecké práce kované a tepané, af slouži
k jakémukoliv účelu. Jednoduché kované práce
na mřížích, kovaná okna a dvéře v obyčejných
stavbách nejsou podrobeny dani přepychové.
*) Vfz oddíl D, pododdělení VI. (Starožitnosti).
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VI. Starožitnosti.
Starožitnostmi rozumějí se předměty umě
leckého či historického významu starší 50 let
s vyloučením imitací. Z prací textilních: pletiva,
tkaniny, výšivky, krajky, bohoslužebná roucha,
kroje; z prací kožených a lepených: tapety, práce
knihařské a pod. Miniatury. Malba na skle, práce
ze skla, jako: stolní příbory, zrcadla a pod. Vý
robky hliněné, majolika, íayence, kamenina, porculán, kachle a pod. Email. Šperky, náčiní boho
služebné. Předměty kuté, tepané a lité ze železa,
mědi, cínu a bronzu, jako: mříže, zámky, kování,
kříže, svítilny, zbroj a zbraně. Sochy, reliefy.
Řezby ze slonoviny, práce z kamene, z rohoviny,
úběle, mastku a pod. Vějíře. Mosaiky, kameje.
Nábytek, hodiny, lustry, svícny, rámy a pod.
VII. Obrazy, grafika, vazba.
K čís. 1.
Obrazy a originály rozumějí se dílo malíře
nebo krcsliče.
Reprodukcemi, rytinami, dřevoryty, lepty a
litografiemi rozumějí se toliko výtisky zhotovené
buď s výšky anebo^ hloubky, s plochy nebo
světlem, nikoliv všalolotny k tisku.
Fotografie nejsou podrobeny přepychové
dani, pokud nejsou zvětšeny a omalovány olejo
vými nebo akvarelovými barvami.
Kresbami rozumějí se kresby malířské a jich
výtisky, nikoliv však reprodukční plotny k tisku.
K čís. 2.
Uměleckou jest vazba knih, diplomů a adres,
je-li provedena podle návrhu uměleckého v kůži
a ručně zlacena neb tepaným kovem ozdobena.
Alba patří k ozdobným předmětům domácno
sti (oddíl C, V., lit. c).
VIII. Hudební nástroje.
Hudebními nástroji rozumějí se též zvonkové
hry, tahací a foukací harmoniky a všecky hu
dební stroje, uváděné v činnost strojem neb me
chanickým způsobem na př.: phonoly, pianoly,
orchestriony, gramofony, íonografy, kolovrátky,
samohrací stroje všeho druhu.
Foukací harmoniky, mající méně než JO tonů,
kolovrátky a hrací strojky s nejvýše 21 tony a
okariny jsou hráčkami.
Mimo reprodukční desky a válce jsou přepy
chovými předměty bez ohledu na cenu též pásky,
kterými se mechanické hudební stroje rozezvučí.
IX. Sperky.*)
K čís. 1.
Drahokamy rozumí se: diamant, korund (sa
fír, rubín), z berylii smaragd.
") Viz oddíl D, pododdělení VI. (Starožitnosti).

Polodrahokamy rozumějí se veškeré synthetické drahokamy, pak pravé polodrahokamy,
zvláště: chrysoberyl (alexandrit, kočičí oko), spinell, topas, beryl (aquamarin, chrysolith a zlatý
beryl), cirkon (hyacinth), opál, granát (pyrop),
turmalin, peridot, olivín, dichroit, cyanit, dioptas,
diopsid, vesuvian, tyrkys, z křemenů: ametyst,
horský křišťál, záhněda, citrin, morganit, růženín,
kočičí oko, dále jaspis, chalcedon (karneol, plas
ma, chrysopras, achát), živec (adulár, amazonský
kámen, labradorit), lazurový kámen, neplnit, ja
deit, spodumen (kuncit, hiddenit. lithum-smaragd),
hámatit, lepidolit, obsidian, malachit, atlasový
živec, aragonit, gagat (jet).
Doublety nepočítají se k polodrahokamům.
Perlami rozumějí se pouze pravé perle (též
japonské).
Dani přepychové nejsou podrobeny předměty
z nepravého kovu pozlacené. (doublované), nebo
postříbřené. O alpakových předmětech viz od
díl V., odst. c).
Nepravými kovy rozumějí se směsi, které ne
obsahují žádného zlata ani stříbra.
Snubní prsteny z nového zlata (pod 250/1000)
nejsou podrobeny dani přepychové; ostatní vý
robky z nového zlata dani však podléhají.
K čís. 2.
Předměty sloužící ku náhradě poškozených
nebo vyňatých částí lidského těla (ku př. umělé
zuby a chrupy) nejsou dani přepychové pod
robeny.
X. Květiny.
K čís. 1.
Květinami skleníkovými, dani přepychové
podrobenými, se rozumějí toliko květiny, které se
celoročně pěstují pod sklem, nikoli však květiny,
které se předpěstují mimo skleníky a do skleníků
se dávají na krátkou dobu, jen aby se připravily
k trhu.
Dani přepychové jsou podrobeny zvláště:
Všechny druhy palem, orchideje, krotony. pestrolisté draceny, listnaté begónie, teplodomé kolousy,
veškeré druhy jemné zeleně.
K čís. 2.
Květinovými soupravami sc rozumějí ve
škeré soupravy zhotovené z přírodních sušených
a umělých květin bez ohledu na to, slouží-li
k ozdobě domácnosti, obleků, klobouků, kromě
toho věnce, příležitostné dary a pod. Při umělých
květinách nerozhoduje, je-li souprava vyrobena
z tkané látky nebo papíru a pod. Při soupravách
jest dani přepychové podrobena celá kupní cena,
tedy také cena vedlejších pomůcek k soupravě
náležejících (košíků, drátů, pentlí a pod.).
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XI. Optické přístroje.
K čís. 1.
Ručními fotografickými přístroji rozumějí se
veškeré fotografické přístroje, af se jich užívá na
stavivech či bez těchto.
Dani přepychové nejsou podrobeny pomůcky
k vyvolávání a kopírování snímků.
K čís. 2.
Filmy rozumějí se pouze hotové filmy, způso
bilé k projekci.
Dani přepychové jsou podrobeny toliko filmy
určené pro domácí biografy a filmy soukromé,
(svateb atd.), nikoliv však filmy určené k pro
jekci v biografech veřejně přístupných.
K čís. 3.
Kukátky rozumějí se jen optické přístroje se
zvětšením nejvýše 3 a bínásobným. Dani přepy
chové nejsou tedy podrobeny dalekohledy na
jedno nebo dvě oči se zvětšením 4 a více
násobným.
XII. Zbraně.*)

§ 2.
Nařízení toto platí od 1. ledna 1920. Prove
dením jeho se pověřuje ministr financí.
Dr. Veselý v. r.,f
v zastoupení min. předsedy.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Dr, Meidier v. r.
líabrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Stanek v. r.
Boudek v. r.
Cis. 157.

líařízení vlády republiky Československé
ze dne 4. března 1920,
jímž se provádí zákon ze dne 12. prosince 1919,
čís. 28 Sb. z. a n. z roku 1920, o reorganisaci
finanční stráže.
v
Na základě § 13 zákona ze dne 12. prosince
1919, č. 28 Sb. z. a n. z r. 1920, o reorganisaci
finanční stráže, nařizuje se toto:
K ^u 1 zákon a.
§ 1.
K působnosti důchodkové kontroly náleží:
I. Dozírali na správné plnění předpisů o da
ních nepřímých, státních finančních monopolech,
o kolcích a poplatcích.
*) Viz oddíl D, pododdělení VI. (Starožitnosti).

2. Prováděti určité úkony v zastoupení cel
ních úřadů.
3. Odkrývat! a zamezovat! důchodkové pře
stupky, konat! za tím účelem domovní prohlídky
dle předpisů celního a monopolního řádu a jiných
zákonných předpisů, jakož i spolupůsobit! při
trestním řízení důchodkovém.
4. Konati všechny úkony, jež jim nadřízené
úřady zvláště uloží.

K §u 2 zákona.

§ 2.
Všeobecné podmínky pro přijetí do důchod
kové kontroly stanoví služební pragmatika.
Požadavku co do předběžného vzděláni kla
denému v §u 2 zákona jest vyhověno, prokáže-li
žadatel, že s prospěchem absolvoval:
1. šeist tříd tuzemské střední školy;
2. pět tříd tuzemské střední školy , a jeden
ročník tuzemské odborné školy;
3. čtyři třídy tuzemské střední školy neb měšfanské školy a dva ročníky tuzemské odborné
školy;
4. tři třídy tuzemské měšťanské školy a tři
ročníky tuzemské odborné Školy.
Odborná učeliště budou stanovena minister
stvem financí.
Pro přijetí žadatelů z řad legionářských stačí
jako předběžné vzdělání čtyři třídy tuzemské
střední neb měšťanské školy.
Další odchylky od výše uvedených předpisů
jsou vyhrazeny ministerstvu financí.
K §u 3 zákona.
§ 3.
Předměty nižší odborné zkoušky jsou:
1. Nejdůležitější předpisy o služebním poměru,
státních úředníků (služební pragmatika).
2. Služební předpis.
3. Předpisy důchodkové, pokud jest jich zapo
třebí k vykonávání běžné služby důchodkové
kontroly.
Předměty vyšší odborné zkoušky jsou:
1. Služební pragmatika.
2. Služební předpis.
3. Předpisy o daních nepřímých, zejména
o spotřební dani z piva, lihu, cukru, nerostného
oleje, o všeobecné dani nápojové a zvláštní dávce
z vína v lahvích, o dani z masa a potravní dani
na čáře.
4. Předpisy celní, pokud jejich znalost jest
nevyhnutelná pro výkon služby důchodkové kon
troly.
5. Předpisy o předmětech státního monopolu,
zvláště o prodeji těchto, o dani ze zapalovadel,
o důchodku loterním, poštovním, o kolcích a po
platcích a o dávce puncovní, pokud tyto před
pisy týkají se služby důchodkové kontroly: dále

