
648
i

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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(ů) Ve svém návrhu na povolení soudního ří
zení, který může býti podán také prostřednictvím 
•příslušné finanční prokuratury, určí berní správa, 
kterým způsobem má býti zajištění vykonáno. 
Uzná-li pak, že provedené úkony nestačí k úpl
nému zajištění, může navrhnouti další zajištěni 
k tomu vhodné; bylo-li zajištění provedeno v šir
ším rozsahu, než jest třeba, může býti na návrh 
poplatníkův anebo berní správy obmezeno.

(7) Obdobné platí i pro exekuci správní.

K §u 4.
I1) Zahajujíc zajištění dávky řízením správním 

anebo soudním, berní správa dodá současně za- 
jišíovací příkaz poplatníkovi jakož i bernímu 
úřadu jmenovanému v příkaze. Poplatník může 
určenou částku sám zajistit! složením hotovosti, 
dokladů o hodnotách zadržených při soupisu ma
jetku, domácích dlužních úpisů majících sirotčí 
jistotu (kromě státních dlužních úpisů v přípa
dech, že jest tu dosti jinakého jmění) nebo vklad
ních knížek tuzemských peněžních ústavů ve
řejně účtujících (včetně tuzemských odboček 
cizozemských bank) nebo průkazem, že dal 
určenou část knihovně vložiti nebo že peněžní 
ústav jmenovaného druhu převzal záruku.

í~) Vhodnost, bezpečnost a dostačiteínost jisto
ty posuzuje berní správa dle volného uvážení, má 
však, pokud to účel opatření zajišfovacího při
pouští, dbáti, aby zajištění dělo se způsobem, jenž 
poplatníka co do nakládání jměním a jeho výno
sem zatěžuje nejméně. Při tom budiž brán zřetel 
na přání vy.slevená stranou; žádostem stran 
o dodatečnou Výměnu zajišfovacích hodnot budiž, 
pokud je to bez poškození státních zájmů možno, 
vyhovováno.

(!) Neupustí-li berní správa sama od zajištění 
nebo nenavrhne-li, aby provedené již zajišfovací 
úkony byly zrušeny, exekuční soud upustí k lá- 
vniu poplatníkovu od vykonání povolených za- 

ovacích exekučních úkonů a zruší již vykona
né, když mu poplatník osvědčí, že částka byla 
dostatečně zajištěna podle ustanovení odstavce 1„ 
nebo když složí u soudu částku, která má býti 
zajištěna, v hotovosti nebo v cenných papírech 
nebo vkladních knížkách druhu naznačeného 
v odstavci 1.

K §u 5.
. .(^KjJomůckám úředním, na jichž základě má 
bytí zjištěna výše čistého majetku, náleží zejmé
na přiznaní poplatníků k daním, různá ohlášení 
poplatníků, zprávy jiných úřadů, spisy o vymě
řování daní a poplatků, pozůstalostní spisy, zá
znamy o soupisu majetku aťl.

(2) ZnaJečtí důvěrníci buďtež, pokud lze, vo
lem ze členů odhadní {reklamační) komise pro 
ukládání daně z příjmu (daně ddchodkové).

K §u 7.
t1) Rekurs jest podati do 30 dnů počínajíc dnem 

po doručení zajišfovacího příkazu u úřadu, který 
příkaz vydal.

(2) Tříměsíční lhůta stanovená pro rozhodnutí 
rekursu počíná duem po podání tohoto právního 
prostředku. Pro posouzení otázky, zdali byla 
lhůta dodržena, rozhodným jest datum vyřízení 
odvolacího úřadu.

(3) Berní správa opatři na návrh poplatníkův 
nebo z moci úřední zrušení provedených zajišfo
vacích úkonů nebo vydání složené jistoty, zjistí-li 
ze^ spisů nebo dotazem u odvolacího úřadu, že 
lhůta §u 7, odstavce 3., nebyla dodržena.

K §u 8.
P) Společnostmi dle tohoto paragrafu rozumí 

se akciové společnosti, akciové spolky, komanditní 
společnosti na akcie, vzájemné pojišťovny, těžíř- 
stva, společnosti s obmezeným ručením, jakož 
i výdélková a hospodářská společenstva. Usnesení 
o zrušení nebo přeměně společnosti v jinou právní 
formu mohou býti zanesena do obchodního (spo- 
lečenstevního) rejstříku jen tehdy, vykáže-li se 
společnost osvědčením příslušné berní správy 
(ip 6), že tato proti zrušení nebo přeměně spo
lečnosti nečiní námitek.

(") Berní správa má přivoliti, prokáže-li se 
společnost, že jest dávka dostatečně zajištěna 
(ustanovení odstavců 1. a 2. k §u 4).

(3) Zrušení jest dobrovolným jen, děje-li se do
brovolným usnesením účastníků (akcionářů, spo
lečníků, členů společenstva atd.), ne však, děje-li 
se^ následkem uplynutí času stanoveného ve spo
lečenské smlouvě nebo následkem opatření správ
ního úřadu či (jako u společnosti s ručením ob- 
mezeným) obchodního soudu, také •nikoliv tehdy, 
když nějaký podnik připadne následkem uplynuti 
jisté doby vlastnicky státu, nezruší-li se společ
nost současně, jakmile se toto právo státu stane 
účinným. Zrušení akciové společnosti sloučením 
s jinou akciovou společností (fuse) jest zrušením 
dobrovolným.

i4) V případě zrušení nedobrovolného jest, je-li 
třeba, provésti zajištění dávky z majetku ('§ 3).

Nařízení toto, jehož provedením se pověřuje 
ministr financí, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ttisar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Franke v. r.

Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Ha tripl v. r.
Dr. Hodža v. r.
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Příloha k nařízení ze dne 20. dubna 1920ř i, 259 Sb. z. an.

¥zorec.

Berní spivtva ?....

Finanční ředitelblví v...

Zajištovací přikaž.

Na základě ustanoyení zákona ze dne 17. února 1920, č. 134 Sb. z. a n., ukládá se Vám, 

abyste dávku z majetku, která Vám bude svého času předepsána, ihned u berního úřadu

v___ ____ ______ ___ _________ až do jejího zaplacení zajistil, a to do částky....... ................. ..

Tento příkaz jest ihned vykonatelným.

Proti tomuto' příkazu může býti podán do 30 dnů, počínajíc dnem po doručení příkazu 

bezprostředně následujícího, rekurs u podepsané berní správy (finančního ředitelství). Podáním 

rekursu se vykonatelnost příkazu nestaví.

SUtt-.f fis*.Srna v Prnz-5.


