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Politické okresní a zeměpanské policejní 
úřady, na Slovensku, a v Podkarpatské Rusi ad
ministrativní policejní vrchnosti, mohou k zaji
štění propadnutí vydati potřebná zajišfovací 
opatření, proti nimž není odvolání přípustno.

Zajištěné předměty tnohon, vzniknou-li jejich 
uschováním náklady, nebo je-li tu nebezpečí, že 
se zkazí, zcizeny býti úřadem k zajištění opráv
něným ještě dříve, než jsou prohlášeny za pro
padlé.

§ 7.

Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři pro zásobování lidu a financí.

§ 8.

Nařízení toto, vztahující se na celé státní 
území republiky Československé, nabývá účin
nosti dnem vyhlášení. Současně pozbývá platnosti 
nařízení úřadu pro vyživování obyvatelstva ve 
shodě s ministerstvem financí ze dne 5. září 1918, 
č. 328 ř. z., o výrobě jemné .kořalky, jakož i na
řízení uherského ministerského předsednictva ze 
dne 22. srpna 1917, č. 3060 ai 1917, se všemi 
dodatky.

§ 6.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Patka v. r. 
Průša v. r.

Dr. Fainor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. ř.

Dr. Kovařík.

Čís. 541.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 23. září 1920

k provedení § 6 opatření Stálého výboru Národ
ního shromáždění republiky Československé, 
podle § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, 
čís. 494 Sb. z. a n„ o úpravě a úhradě cen mlýn

ských výrobků.

Článek l.

Na základě § 6 opatření Stálého výboru^-Ná- 
rodního shromáždění ze dne 25. srpna 1920, 
čís. 494 Sb. z. a n., se nařizuje:

1. Dávce z katastrálního výnosu půdy pod
léhá veškerá plodná půda celého území patří
cího pod svrchovanost republiky Československé.

2. Dávka plyne do pokladny státní.

3. Dávku zaplatit! povinen iest vlastník půdy. 
Vlastník půdy jest však oprávněn požadovat} od 
skutečných uživatelů půdy (pachtýřů atd.) plnou 
náhradu dávky zaplacené z pozemků jimi uží
vaných.

4. Výšé dávky činí při vinicích, zahradách a 
při půdě lesní dvojnásobný katastrální čistý 
výnos, při ostatní půdě poloviční katastrální 
čistý výnos. Pro povinnost platiti dávku a pro 
stanovení její výše jest rozhodným stav ka
tastru daně pozemkové dnem 1. září 1920; po
zději nastalé změny nemají na předpis ' dávky 
vlivu.

' 5. Dávka se předepisuje v berních obcích dle
jednotlivých pozemkových archů v obnosech na 
celé koruny zaokrouhlených tím způsobem,, že 
obnosy dávky do 50 haléřů zůstanou nepovšim
nuty, kdežto obnosy přes 50 haléřů se zvýší na 
celou korunu, a jest splatna ve dvou stejných 
lhůtách, a to 1. října 1920 a 1. dubna 1921.

6. Dávku předepíše úřad, kterému přísbjší 
roční repartice daně pozemkové (v Čechách, na ' 
Moravě a ve Slezsku berní úřady, na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi berní úřady, případně 
notáři).

7. Předpis dávky provede se repartičnífni 
výkazy (tabelami) dle jednotlivých obcí berních, 
které se dodají obecním představenstvům ku 
vyhlášení a ku vyložení u' obecního úřadu PTO 
nahlédnutí osobám dávkou povinným.

8. Proti vyměření dávky přísluší poplatníku 
právo odvolání jedině co do povinnosti a výpočtu 
dávky do 30 dnů po doručení repartiční tabely 
obecnímu představenstvu za účelem vyhlášení.
O odvoláních rozhodují příslušné finanční úřady 
státní, bezprostředně nadřízené úřadu, který 
dávku předepsal (v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku berní správy, na Slovensku a v P°d“ 
karpatské Rusi finanční ředitelství), s konečnou 
platností.

9. O vybírání a vymáhání dávky, o ručení 
spoluvlastníků pozemků, o přednostním právu 
zástavním a o úrocích z prodlení platí pro dávku 
z katastrálního výnosu půdy obdobně předpisy 
platné pro daň pozemkovou.
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Článek II.

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 
účinnosti dnem 1. září 1920, pověřuje se mi
nistr financi.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Engliš v. r.
Dr. Bnrger V. r. 
Dr. Patka v. r. 
Průša v. r.

Dr. Fajnor v. r.
Dr. Šusía v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Dr. Kovařík v. r.

Cis. 542.

Vyhláška ministra školství a národní 
osvěty ze dne 15. září 1920

o uznání církve československé.

vání úřední statistiky zahraničního obchodu. 
Mimo to jí náleží podávati každoročně zprávy 
o stavu zahraničního obchodu za minulý rok a 

: o změnách při tom nastalých proti roku předcho- 
i zimu, a to jak ve příčině hodnot, tak co do 

množství jednotlivých skupin nebo druhu zboží.

§ 3.

Stálá komise jest podřízena přímo předsedovi 
vlády.'

§ 4.

Aby mohla splniti svůj úkol, jest Stálá komise 
rozdělena na oddělení všeobecné a na potřebný 
počet oddělení odborných.

Jednacímu řádu Stálé komise jest vyhrazeno 
určití, která odborná oddělení a jaká pododdělení 
jich mají býti zřízena, i které předměty se jed
notlivým z nich přikazují k zjišťování hodnot.

Všeobecné oddělení pečuje o záležitosti spo
lečné celé Stálé komisi, přehlíží zjištěné hodnoty 
a sestavuje ie.

! § 5.

Vláda republiky Československé prohlásila 
dne 15. září 1920 ve smyslu § 2 zákona ze dne 
20. května 1874, č. 68 ř. z., církev českoslo
venskou za církev státem uznanou.

Ministr Školství a národní osvěty: .

Habrnian v. r.

Cis. 543.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. září 1920

o zřízeni Stálé komise pro určování obchodních 
hodnot pro statistiku zahraničního obchodu.

Ku provedení zákona ze dne 18. září 1919, 
č. 518 Sb. z. a n„ o statistice zahraničního obchodu, 
nařizuje, se toto:

Stálá komise skládá se z předsedy Státního 
úřadu statistického jakožto předsedy, ze dvou zá
stupců každého z ministerstev financí, obchodu 
a zemědělství a ze dvou zástupců úřadu pro za
hraniční obchod, dále ze dvou zástupců Státního 
úřadu statistického, ze dvou zástupců Státní rady 
statistické, ze tří zástupců Obchodně-politické ko
mise sdružených obchodních a živnostenských 
komor, z jednoho zástupce hlavního celního úřadu 
v Praze a z jednoho zástupce celní rady, jakož 
i z jiných členů, které dle potřeby jmenuje před
seda vlády na dobu šesti let z odborníků prů
myslových, obchodních a zemědělských po ná
vrhu ministerstva obchodu, učiněném ve . shodě 
s příslušnými ministerstvy.

§ 6.

Ministerský předseda jmenuje předsedu ko
mise a stanoví ze členu její jeho náměstka.

§ 7.

§ 1.
U Státního úřadu statistického zřizuje se Stálá 

komise pro určování obchodních hodnot pro sta- 
hstiku zahraničního obchodu.

Stálá komise pro určování obchodních hodnot 
Pro statistiku zahraničního obchodu má za úkol, 
aby každoročně Ujišťovala a stanovila ony hod
noty předmětů dopravovaných v obchodě zahra
ničním, které se mají vzíti za základ při sestavo

Členové jmenovaní ž odborníků účastní se 
porad Stálé komise zpravidla osobně; zahraniční 
členové mohou podat!'svou zprávu písemně.

§ 8.

Členství Stálé komise jest úřadem čestným
a bezplatným.

§9..

Členem býti přestane, kdo se po celý rok 
nezúčastní prací Stáié komise.


