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Čís. 25S.
Nařízení presiienta. zBsaské správy poli
tická v Praze se dne 17. dubna 1923, 

čís. 18-M-3557, čís. z. sp. p. 107.Q21,
iímž se mění Jeho nařízení ze dne 24. listopadu 
1919, čís. 622 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách 
mlýnských výrobků, chleba a pečivá v drobném 

prodefí v Čechách.
Na základě § 22 nařízení vlády republiky 

Československé ze dne 17. července 1919, 
čís. 394 Sb. z. a n., o všobecné úpravě spotřeby 
obilí a mlýnských výrobků, nařizuje se pro Čechy 
toto:

Článek í.
Ustanovení § 1 nařízení presidenta zemské 

správy politické v Praze ze dne 24. listopadu 1919, 
čís. 622 Sb. z. a n., se ve svém dosavadním znění 
zrušuje a bude zníti takto:

§ 1.
Pro drobný prodej mlýnských výrobků platí 

za 1 kg tyto nej vyšší ceny:

A.
Pro místa s potravní daní:

Chlebová mouka (pšeničná, žitná a ječná) K —'94 
Pšeničná mouka k vaření, pšeničná kru

pice. bílý žitný výražek, ječné kroupy
a ječná mouka k vaření........................K 1'68

Ovesná rýže................................................K 2'—
Mouka k pečení cizího původu . . , . K 3-—
Mouka k pečení domácího původu . . . K 2-76
Pšeničná mouka t. zv. „husovka“ . . . K —'84
Ječný prach............................................... K —'37
Otruby pšeničné, žitné i ječné . . . . K —'32

B.
Pro místa ostatní:

Chlebová mouka (pšeničná, žitná i ječná) K --'92 
Pšeničná mouka k vaření, pšeničná kru

pice, bílý žitný výražek, ječné kroupy 
a ječná mouka k vaření ...... K 1'66

Ovesná rýže............................................ K 2'—
Mouka k pečení cizího původu . . . . K 3'—
Mouka k pečení domácího původu . . . K 2'72
Pšeničná mouka t. zv. „husovka“ . . . K —'82
Ječný prach............................................ K —'37
Otruby pšeničné, žitné i ječné . . . . K —'32

Ceny rozumějí se brutto za netto.

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

President zemské správy politické:
Kosina v. r.

Čís. 239.

Nařaseni vlády republiky Československé 
ze dno 2 3. dubna 1920,

jímž se provádí zákon ze dne 17. února 1920, 
čís. 134 Sb. z. a n., o zajišťování dávky z majetku.

Článek I.

K §u 3.
0) Zajištění dávky z majetku jest žádati a vy

máhat} jen výjimečně, jeví-li se po svědomitém 
posouzení případu pozdější vybrání dávky 
pravděpodobně ohroženým, tedy zejména:

a) když se poplatník hodlá vystěhovali do ci
ziny; pro posouzení případu v tomto směru 
budou skýtali důležitou pomůcku okolnosti, 
zjištěné berní správou u příležitosti jednání 
po rozumu nařízení ze dne 22. prosince 1918, 
čís. 87 Sb. z. a rí., a ze dne 18. ledna 1919, 
čís. 46 Sb. z. a n.,

b) když poplatník svým jměním nakládá marno
tratně nebo je nápadným způsobem rozdává,

c) když způsob uložení jmění poplatníkova 
zvětšuje nebezpečí, že by jmění mohlo býti 
ztraceno či podstatně zmenšeno, nebo když 
možno z chování poplatníkova souditi, že 
své jmění, z kterého by bylo možno dávku 
hraditi, hledí zašanírocíiíi či přenésti na 
osoby třetí, af opravdově či jen zdánlivě,

d) když možno ze zvláštních okolností souditi, 
že společnost svoje jmění rozdělí, odvede 
cizozemskému mateřskému podniku nebo 
jinak z dosahu berní správy odstraní, tak 
na př. když trvání společnosti jest dle stanov 
nebo dle povahy podniku časově omezeno, 
když jest tu nedostatek věcných zařízení (ze
jména u obchodních společností), když spo
lečníci bydlí v cizině.
(2) Zajištění dávky jest žádati obzvláště 

u osob, které se již dosud snažily zmařiti správný 
předpis a vymožení daní.

(3) Je-li vybrání dávky z majetku ohroženo jen 
částečně, uloží a vymůže berní správa pouze 
zajištění částky ohrožené.

(4) Zajišfovací příkaz jest vyhotoví ti dle přilo
ženého vzorce.

(B) Dávku z majetku lze zajisti zájmem a 
uschováním movitostí, po případě vnucenou 
správou nemovitostí v řízeni správním nebo za- 
jišfovacími prostředky § 374 exekučního řádu ze 
dne 27. května 1896, čís. 79 ř. z., a § 230 zákon
ného článku LX. z roku 1881 v řízení soudním. 
Výnos vnucené správy uloží se prozatím zúročně 
u exekučního úřadu nebo soudu.
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