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Čís. 588.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 19. října 1920
k provedení zákona ze dne 8. června 1898, č. 38
z. z. pro. Čechy, kterým se zavádí školní příspě
vek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvi
valentu na léta 1921 až 1930.
K provedení zákona ze dne 8. června 1898,
č. 38 z. z. pro Cechy, nařizuje se:
§ I\
Ěídící finanční úřady I. stolice (úřady pro
vyměřování poplatků, finanční okresní ředitelstvj)
v Čechách, povolané k vyměřování poplatkového
ekvivalentu, vyměří na základě zákona ze dne
8. června 1898, č. 38 z. z., ze jmění v Čechách
jsoucího a poplatkovému ekvivalentu podrobeného,
pokud není osvobozeno dle §u 2 zákona ze dne
8. června 1898, č. 38 z. z., příspěvek školní na
účet českého zemského fondu na léta 1921 až
1930, jeijž činí 20“/o' poplatkového ekvivalentu,
vybíraného za osmé desítiletí státem, s přirážkou.
§ 2.
Vyměření děje se na základě přiznání za
účelem vyměřeni státního poplatkového ekvi
valentu podaných a po případě opravených.
Fřiznají-li se v takovém přiznání věci ne
movité, jež leží částečně v Čechách, částečně
mimo Čechy, pro vyměření státního poplatkového
ekvivalentu hodnotou paušální, třeba pro vy
měření školního příspěvku také udati, jaká částka
hodnoty připadá na nemovitosti v Cechách, a ta
ková udání hodnot budtež finančním úřadem
zvláště prozkoumána.
Je-li jmění podrobené státnímu poplatkovému
^ekvivalentu podle §u 2 zákona ze dne 8. června
1898, č. 38 z. z., osvobozeno od příspěvku škol
ního, třeba toto osvobození uplatniti a jeho
uznání úřadem finančním vymoci.
§ 4.
Je-li k vyměření státního poplatkového ekvi
valentu ze jmění jsoucího v Čechách povolán
finanční úřad mimo Čechy, přísluší vyměření pří
spěvku školního z tohoto jmění, jakož i roz
hodování o žádostech za osvobození druhu v § 3
tohoto nařízení označeného, úřadu pro vyměřo
vání poplatků v Praze, jemuž data potřebná
k vyměření školního příspěvku oznámí úřad po
volaný k vyměření státního poplatkového ekvi
valentu.

§ 5.
Úřady finanční oznámí poplatníkovi vyměření
příspěvku školního platebním rozkazem.
Stran odvolání platí ustanovení zákona ze dne
] 9. března 1876, č, 28 ř. z., pokud jse týče zá
kona ze dne 20. února 1907, č. 52 ř. z.^ a zá
kona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. z. a n.
Opraví-li se dodatečně státní poplatkový
ekvivalent, na základě kterého byl školní pří
spěvek vyměřen, vykoná se přiměřená oprava
příspěvku školního z povinnosti úřední.
§ 6. '
Školní příspěvky vyměřené úřadem pro vy
měřování poplatků v Praze budtež zaplaceny
u důchodkového úřadu v Praze, ^ a, příspěvky,
vyměřené úřadem pro vyměřování poplatků
v Plzni nebo některým finančním okresním ředi
telstvím, u téhož úřadu berního jako poplatkový
ekvivalent státnú
§ 7.
částka příspěvku školního, připadajícího na
jeden rok, platí se rovněž jako státní poplatkový
ekvivalent předem stejnými čtvrtletními splátkami
vždy dne 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října
každého roku.
§ 8.
Aby vybírání příspěvku školního nebylo
zdržováno překážkami, jež při vyměření se na
skytnou, vybéře se tento příspěvek — stejně jako
státní poplatkový ekvivalent — pokud není nového
vyměření, prozatímně dle dosavadní výměry s vý
hradou dodatečné opravy.
§ 9.
Toto nařízení nabývá ťíčinnosti dnem 1. ledna
1921. Provedením jeho pověřuje se ministr
financí a ministr školství a národní osvěty.
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