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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
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předpisy o jiných výkonech důchodkové kontrole
zvláště uložených.
6. Důchodkový trestní zákon a předpisy
o ochraně osobní' svobody, práva domácího a
o ochraně tajemství listovního, pokud jsou dítležity pro výkon služby.
7. Technická výroba piva, lihu, cukru a ne
rostného oleje, pokud její znalost pro vedoucí
místa v důchodkové kontrole jest žádoucí.
K nižší odborné zkoušce připustí se úředníci
důchodkové kontroly po nejméně tříleté službě,
ke zkoušce vyšší pak ti úředníci, jejichž služební
doba činí nejméně devět let a kteří vykonali
s prospěchem nižší odbornou zkoušku.
Obě zkoušky odbývají se písemně a ústně
před komisí.
Zkouškám má býti dán směr pokud možno
praktický. Otázky při nižší zkoušce mají se říditi
dle služebních požadavků, jež se činí na pod
řízeného úředníka důchodkové kontroly; při vyšší
pak buďtež voleny takové otázky, aby komise
nabyla o tom přesvědčení, zda kandidát má žá
doucí praktický výcvik a způsobilost k vedení
dňchodkového kontrolního úřadu.
§ 4.
Podmínkou povýšení do X. a časového po
stupu do IX. a VIII. hodn. třídy jest vykonání nižší
odborné zkoušky, podmínkou povýšení do IX.
a časového postupu do VIII. a VII. hodn. třídy
Pak též vykonání vyšší odborné zkoušky.
K §u 4 zákona.
§ 5.
Úkoly a pravomoc dosavadních správ dozor
čích okresů a oddělení finanční stráže přecházejí,
pokud se týkají'vnitrozemské služby, na důchod
kové kontrolní úřady. Sídlo a úřední obvod těch
to úřadů stanoví ministerstvo financí.
K §u 5 z á k o n a.
§6 .
Úřední tituly důchodkové kontroly jsou:
Pro
XI. hodn. tř. asistent důchodkové kontroly,
„
X. „
„ oficiál
„
„
„
IX. „
„ revident
„
„
„ VIII. „
„ správce
„
„
„ VII. „
„ vrchní správce důchodkové
kontroly.
K §11 6 z, á k o n a.
§ 7.
Dietní i cestovní paušál náleží příslušníkům
důchodkové kontroly po celou dobu jejich služeb
ního přidělení při dňchodkových kontrolních úřa
dech a to těm, kteří sloužili již ve sboru finanční
stráže a byli před 1. zářím 1919 jmenováni úřed

níky, od právě zmíněného data, oněm pak, kteří
byli převzati ze stavu zřízpnectva dosavadní fi
nanční stráže, od 1. dubna 1920; až do této doby
přísluší jim dosavadní cestovní požitky.
Čekatelům přísluší dietní a cestovní paušál
ode dne nastoupení služby u důchodkových kon
trolních úřadů.
Úředníkům důchodkové kontroly, kteří jsou
služebně přiděleni vedoucím úřadům finančním,
může ministerstvo financí povoliti též dietní paušál
odpovídající jejich služební hodnosti.
Vyšší výměra paušálu dietního přísluší od
prvního dne měsíce, který následuje po jmenování
do vyšší hodnostní třídy. Při přesídlení náleží
nový paušál cestovní od prvého dne měsíce, jenž
následuje po nastoupení služby v novém půso
bišti.
Oba paušály poukazují se k výplatě současně
s platem ve stejných měsíčních lhůtách předem.
Při onemocnění a dovolené, trvají-li tyto déle
14 dnů, nepřísluší žádný z obou paušálů; při krat
ším přerušení služby nepřísluší pouze tenkráte,
byla-li nutná substituce úředníkem, který byl po
volán za tím účelem od jiného úřadu. Příslušní
kům důchodkové kontroly, konajícím službu mimo
jejich služební obvod, přísluší kromě všeobecně
stanovených nákladů cestovních též nárok na
normální diety. V těchto případech dlužno však
po tu kterou dobu vypadající dietní i cestovní
paušál zastavit!.
Zanedbal-li úředník důchodkové kontroly
hrubě svoji cestovní povinnost, může mu finanční
íiřad II. stolice oba paušály vybrané za dobu, po
kterou se tak stalo, nehledíc k dalším následkům,
k náhradě předepsat!.
Cestovní paušály vyměří pro jednotlivé úřady
ministerstvo financí.
K §u 7 z á k o n a.
§ 8.
Úřední legitimace předepsané v §u 7 zákona
buďtež vyhotoveny dle následujícího vzorce:
Legitimace.
................................X. Y...........................................
(úřední hodnost) . . . . . . . jest oprávněn
provádět! veškerá úřední jednání náležející do
působnosti důchodkové kontroly.
(Okresní) finanční ředitelství.
V........................ dne.................. 192..
Razítko úřadu.
(Okresní) finanční ředitel.
Podpis majitele.
Změna úřední hodnosti a doba
platnosti legitimace uvedeny jsou
na následujících stranách.
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K §u 9 zákona.
§ 9.
O převzetí zaměstnanců posavadní finanční
stráže k dňchodkové kontrole rozhodne zemský
finanční úřad dle zásad uvedených v §Š 9 a 10
zákona.
Současně s přijetím do stavu dňchodkové
kontroly provede tento úřad též zařádění pře
vzatých zaměstnanců do platových stupnic pří
slušných hodnostních tříd jakož i jich jmenování.
Jmenování úředníků a zřízenců posavadní
finanční stráže, převzatých k důchodkové kon
trole, provedeno budiž na poprvé dle těchto
zásad:
1. Úředníci VIII. hodn. tř. buďtež jmenováni
správci důchodkové kontroly, úředníci IX. hodn.
tř. revidenty důchodkové kontroly.
2. Úředníci X. hodn. tř. buďtež jmenováni re
videnty, a úředníci XI. hodn. tř. oficiály důchod
kové kontroly, pokud byli zařáděni nejméně do
platu IX. pokud se týče X. hodnostní třídy. Nedosáhli-li zařáděním tohoto platu, buďtež jmenováni
do oné hodnostní třídy, do které byli platově za
řáděni.
Úředníci, kteří při kratší celkové době slu
žební než předpisuje bod 1. §u 9 zákona dosáhli
té které hodnostní třídy, buďtež jmenováni do té
hodnostní třídy, kterou doposud měli.
3. Zřízenci finanční stráže, kteří byli na po
prvé zařáděni nejméně do platu XI. hodn. třídy,
buďtež jmenováni asistenty důchodkové kontroly;
zřízenci, kteří po 1. září 1919 dosáhli vyšší než
XI. hodn. třídy, buďtež po převzetí do důchod
kové kontroly jmenováni do této vyšší třídy.
Platovým stupněm dle §u 9, Č. 2, lit. c), po
slední věta, jest rozuméti onen stupeň, ve kterém
ten který zřízenec byl dne 31. srpna 1919.
Zřízencům,' kteří budou na základě dodatečné
zkoušky později přeřaděni, započte se pro postup
v úřednickém schématu služební doba ztrávená
v platovém stupni zřízeneckém, na základě, kte
rého budou do důchodkové kontroly zařáděni.
Za služební dobu v tomto paragrafu uvede
nou sluší pokládati skutečnou služební dobu u fi
nanční stráže zdávenou, do pense započítatelnou,
včetně doby započtené na základě zákonů ze dne
23. července 1919, č. 457 Sb. z. a n. (válečná léta),
a ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n.
(služba v československých legiích).

§ 10.
Volba členů komise (§ 9, čís. 1, odst. 3. a 4.
a § 10, čís. 3 zákona) a náhradníků těchto členů,
jež mají ze svého počtu vyslati příslušníci dosa
vadní finanční stráže té které země, jest veřejná
a provede se hlasovacími lístky. Zvoleni jsou ti,
pro něž do lhůty stanovené zemským finančním
úřadem relativní většina rozhodne. Povinnosti
volební není.
■ Rozhodování v této komisi děje se absolutní
většinou hlasů, při čemž předseda případně jeho
zástupce spoluhlasuje. Jednací řád komise usta
noví ministerstvo financí. O jednání v komisi
dlužno vésti protokol, jejž podepíší předseda a
všichni členové komise. Při zamítavém rozhod
nutí komise musí býti uvedeny v protokole též
důvody tohoto rozhodnutí.
§ 11.

Ti zřízenci dosavadní finanční stráže, kteří
zkoušce respicientské neb úřednické se již pod
robili, ale při ní neobstáli, mohou býti ke zkoušce
připuštěni pouze ještě jednou a to k úřednické
(vyšší odborné) zkoušce do 16. ledna 1921 (§ 9,
č. 2, lit. a), a k nižší odborné zkoušce do 31. pro
since 1920. í§ 9, č. 2, lit. c).
Pro nezkoušené zřízence, kteří byli přijati
k posavadní vnitrozemské finanční stráži, neslou
žili však dne 1. září 1919 déle jednoho roku, platí
co do vykonání odborných zkoušek ustanovení
§u 3 tohoto nařízení.
Nastane-li zařáděním zřízenců posavadní fi
nanční stráže do důchodkové kontroly újma v je
jich posavadních požitcích (t. j. služebních pří
jmech, které měli poslední měsíc před zařáděním
do platů úřednického schématu), dlužno těmto
rozdíl mezi dosavadními a novými služebními po
žitky vyplácet! jako doplňovací přídavek na tak
dlouho, až se rozdíl postupem do vyššího platu
vyrovná.
§ 12.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. záři
1919. Provedení ukládá se ministru financí.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Kiofáč v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. ffeidler v. r.
Sonntág; v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
ífabrman v. r.
Houdek v. r.
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