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Cis. 503. Cis. 504.

Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 3. září 1920
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. září 1920

o prozatímním vyměřeni daně z přijmu (dócliod- 
kové) a válečné (z válečných zisků) osob 

fysických.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

o požadovacím právu na předměty doiičné uložené 
u občanských a vojenských soudů trestních.

Na základě zákona z 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n.. se nařizuje:

§ 1.

Uložení daně z příjmu (dfichodkové) na rok 
1920 a daně válečné (z válečných zisků) fysických 
osob na rok 1919, jakož i uložení jmenovaných 
daní na léta předešlá, pro která ještě vyměřeny 
nebyly, může se podle přiznání poplatníkova státi 
bez řízení v komisi odhadní prozatímně berní 
správou (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
finančním ředitelstvím).

Daň takto vyměřená přezkouší se později 
v řádném řízení ukládacím.

Částka ^prozatímně vyměřená započte se do 
částky vyměřené konečným platebním rozkazem.

§ 2.

Platební rozkaz musí býti výslovně označen 
jako prozatímní Proti prozatímnímu vyměření 
jest rekurs přípustný jen co do výpočtu daně ; 
rozhodne o něm zemský finanční úřad (na Sloven
sku generální finanční ředitelství v Bratislavě, 
v Podkarpatské Rusi finanční referát civilni 
správy v Užhorodě) s konečnou platností.

Ve příčině rekursního řízení platí ustanovení 
zákona ze dne 19. března 1876, č. 28 ř. z., pro 
Slovensko a Podkarpatskou Rus ustanovení §11 
zákona ze dne 26. března 1920, č. 198 Sb. z. a n-

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
8‘onntág v. r. 
Johanis v. r.

Dr. Markovič v. r.

Předměty potřeby (§ i zákona ze 17. října 
1919, č. 568 Sb. z. a n.), na něž se vztahuje 
trestný čin (předměty doiičné) a jichž prodej dle 
trestních řádů občanských měl by se státi ve
řejnou dražbou, mohou býti požadovány justiční 
správou pro potřebu její a pro potřebu soudních 
zaměstnanců.

Stejné právo přísluší vojenské justiční správě 
pro vlastni potřebu a pro potřebu vojenských 
soudních zaměstnanců, pokud jde o předměty do- 
ličné uložené u vojenských soudů trestních.

Požadovací právo upravené ^ předcházejí
cích dvou odstavcích nevztahuje se na potraviny 
a pícniny, jimiž stát hospodaří, ačli nepodléhají 
náhlé zkáze. Ohledně nich zůstávají v platnosti 
dosavadní předpisy.

§ 2.

Výkon požadovacího práva přísluší předse
dovi sborového soudu I. stolice (sedrie), vykoná
vajícího pravomoc ve věcech trestních, ohledne 
všech předmětů uvedených v § 1, iťožeuých 
v jeho obvodě, pokud nejde o předměty doiičné, 
nalézajících se u vojenských soudů trestních, 
a to pro potřeby občanské správy justiční aneb 
zaměstnanců jejích v jeho obvodu.

Ohledně předmětů doličných, uložených u vo
jenských trestních soudů, přísluší výkon práva 
požadovacího přednostovi divisního soudu, v je
hož obvodě jsou uloženy. !

Byly-li věci doiičné, pocházející z vojen
ského trestního řízení' zaslány podle § 406^ voj. 
tr. ř. občanskému trestnímu soudu, přísluší výkon 
práva požadovacího přednostovi příslušného^di- 

visního soudu jen potud, pokud jde o předměty, 
jichž lze použiti jedině pro potřeby vojenské 

správy justiční.
Občanské soudy trestní jsou povinny dříve 

než přistoupí k provedení dražby předmětů do
ličných, podati o tom zprávu předsedovi sboro
vého soudu prvé stolice a v případech, kde jde 
o předměty zmíněné i třetím odstave" tohoto 
paragrafu, přednostovi příslušného/ divisního 
soudu.
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Soudy vojenské pak podejtež zprávu ohledně 
předmětů doličných, požadovacímu právu vojen
ské správy justiční podléhajících, přednostovi 
příslušného divisního soudu.

Přesahuj e-li cena předmětů doličných, u ob
čanských soudů trestních uložených, celkem 
5000 K nebo nemíní-li předseda sborového soudu 
první stolice použiti požadovacího práva, podá 
o tom zprávu předsedovi sborového soudu druhé 
stolice, jemuž přísluší právo požadovací na tyto 
předměty pro potřebu správy justiční nebo' soud
ních zaměstnanců obvodu sborového soudu 
druhé stolice.

Rozhodnutí o výkonu práva požadovacího 
justiční správou, af občanskou ěi vojenskou, staniž 
se'do čtyř týdnů ode dne, kdy zpráva trestního 
soudu došla předsedy sborového soudu první 
stolice, pokud se. týče přednosty divisního soudu.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. září 1920,

jímž se mění § 5 pojišťovacího regulativu.

Na základě § 28 spolkového zákona ze dne
26. listopadu 1852, č. 253 ř. z., se nařizuje:

Článek I.

§ 5 nařízení ministerstev vnitra,^ spravedl
nosti, obchodu a financí že dne 5. března 1896, 
č. 31 ř. z. (pojišťovací regulativ), mění se tak, že 
bude zníti:

Čís. 505.

š 3.
Nevykoná-li předseda sborového _ soudu 

druhé stolice požadovacího práva, učiní ozná
mení těm místům, která dle platných předpisů 
mají bytí zpravena před výkonem veřejné dražby 
za účelem provedení práva požadovacího. Lhůta 
daná těmto místům k vyjádření počítá se od 
dojití tohoto sdělení. Vyjádření těchto míst o po
žadování buď dodáno předsednictvu sborového 
soudu druhé stolice k dalšímu opatření.

§ 4.
Ustanovení § 2, odst. 1., neplatí jen tam, kde 

předměty pahmě se nehodí pro potřebu správy 
justiční nebo zaměstnanců soudních, nebo kde 
by nebezpečí zkázy předmětů těch nedovolovalo 
odkladu veřejné dražby.

§ 5.
Požadované předměty budou převzaty za 

ceny odhadní, jež však nesmí převyšovat! nej- 
vyšší ceny, stanovené pro ten který druh zboží.

Odhadce budiž pokud možno vzat z osob 
ustanovených za stálé přísežné odhadce soudní 
v dotyčném obvodu.

§ 6.
S cenou přejímací naloží se jako s výtěžkem 

veřejné dražby dle předpisů jinak platných.

§ J.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a výkon jeho ukládá se ministru spravedl
nosti a ministru národní obrany.

Dr. Beneš v. r. 
Ur, Engliš v. r- 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Johanis v. r.

Dr. Markovič v. r.

§ 5.

Nově zřizované pojišťovny životní mohou 
současně provqzovati pojišťovací obchody proti 
škodám a proti následkům tělesných úrazů i po
vinného ručení tehdy, vedou-h o obchodech ži
votního pojišťování samostatný účet, spravují-U 
jmění i fondy tohoto pojišťovacího odvětví od
děleně a splní-li další podmínky, které jim pří
padně ministerstvo vnitra může'uložiti, aby pře
vzaté závazky pojišťovací byly dostatečně za
bezpečeny.

Za stejných podmínek jest přípustno, ^ aby 
pojišťovny nově zřizované proti škodám, násled
kům tělesných úrazů nebo povinného ručení pro
vozovaly životní pojišťování, a aby pojišťovny 
již stávající rozšířily svoji působnost na veškeré 
druhy pojišťování pro soukromé pojišťovny pří
pustného.

Článek II.

Nařízení toto stává se ihned účinným a pro
vedením jeho pověřuje se ministr vnitra v dohodě 
se zúčastněnými ministry.

Tusar v. r.,
jako ministerský předseda a v zastoupení ntepří- 

tomného ministra vnitra.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš V; r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Meissner v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Johanis v. r.

Dr. Markovič v. r.
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