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§ 5.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 21. ledna 1921,
kterým se zavádí ve Slezsku dávka ze zábav.

O tom, jak se dávka ze vstupenek stanoví
a vybírá, platí tyto předpisy:
1. Dávka činí z každé vstupenky do zábav
druhu v §§ I a 2 naznačeného:
a) při vstupném až včetně do 1 Kč . .10 hal.,
b) při vyšším vstupném až včetně do 2 Kč 40 ha!.,
c) při vyšším vstupném až včetně do 5 Kč 20 pro
cent vstupného,
d) přivyšším vstupném až včetně do 10 Kč 30 Pro

Podle zákona ze dne 9. dubna 1920. č. 280
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru
samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
nařizuje se toto:

cent vstupného,
Ze všelikých zábav, pořádaných ve Slezsku
mimo moravské obvody ve veřejných místno
stech nebo na prostranstvích veřejně přístup
ných, bude se platiti zemská dávka ze zábav dle
těchto předpisů:

§ 2.
Dávce ze zábav podrobeny jsou zejména
tyto zábavy:
1. taneční zábavy,
2. produkce a podívané všeho druhu, k nimž
jest třeba úředního povolení, jako představení
divadel specialit (kinematograiických divadel,
zpěvních síní, varietních divadel, kabaretů, tingltanglň), dostihy a jinaké závody, představení
cirků, panoramy, koncerty, přednášky a recitace.
§ 3.
Dávce nepodléhají:
1. divadelní představení,
2. podniky, jež slouží výhradně k účelům
vědeckým, vzdělávacím nebo vyučovacím,
3. podniky, pořádané výhradně žáky nebo
pro žáky veřejných ústavů vyučovacích.

e) přivyšším vstupném až včetně do 20 Kč 40 pro
cent vstupného,
í) při vstupném vyšším než 20 Kč . . 50 pro
cent vstupného.
Z volných lístků vyměřuje se dávka dle
vstupného zapravovaného platícími účastníky za
ten druh míst, jichž použití tyto lístky opravňují.
2. Lístky předplatní, tuctové atd. podrobeny
jsou téže dávce jako lístky jednotlivé; dávka ta
vypočítává se tu dle počtu představení, k jichž
návštěvě lístky takové opravňují.
3. Ze vstupenek, jež opravňují ke vstupu
bez omezení na určitý počet představení, sluší
vyměníi dávku 20 procent eeny lístků.
4. Umělecké koncerty hudební a pěvecké,
přednášky a recitace, které se pořádají při se
dadlech a při kterých se nepodávají pokrmy a
nápoje, podrobeny jsou toliko poloviční dávce
v bodu 1., a)—í), a v bodu 3. stanovené, nejméně
však dávce 1Ó b.
Od této dávky osvobozeny jsou osoby, které
se zúčastňují zábav v §§ 1 a 2 naznačených,
vykonávajíce úředně služby dozorčí, bezpeč
nostní nebo zdravotní.

.§ 6.
§ 4.
Pořadatelé zábav přístupných na vstupenky
Vstup do zábav uvedených v ;§§ 1 a 2 tohoto
nařízení smí se .připustit! zpravidla jen, byla-li -mají podati vstupenky (bloky), jež musí býti
koupena vstupenka obcí okolkovaná, za niž opatřeny kontrolními útržky, v počtu potřebném
dávka dle ustanovení tohoto nařízení byla za- nejméně pro jedno představení nebo pro jeden
pravena. Obecní (městská) rada jest však zmoc večer včas u obecní (městské) rady v obvyklých
něna, aby na žádost dávkou povinného při zá úředních hodinách k okolkování, když byli před
bavách, při nichž jest vybírání obvyklo, nebo tím složili celou částku dávky na vstupenky tyto
při ni drž se vstupné vybírá zvýšením cen ná připadající, vypočtenou dle výše skutečné ceny
pojů nebo jídel, poskytla osvobození od poža každé jednotlivé vstupenky, a nesmí býti použí
davku koupě takových okolkovaných vstupenek váno iinýeh než úředně okolkovaných a kontrol
ním útržkem. opatřených vstupenek.
za paušální poplatek (l§ io).
Lístky předplatní, pokud jeden lístek oprav
Zaplacení paušálního poplatku může býti
přiznáno jak za jednotlivou zábavu, tak také při ňuje ke vstupu na několik představení, nemusí
zábavách ve stejnoměrných obdobích se opaku býti opatřeny kontrolními útržky, musí však býti
jících v době jednoho týdne neb jednoho měsíce. každým způsobem před vydáním předloženy
obecní (městské) radě, aby byly okolkovány, při
Při zábavách bezplatně pořádaných, iakož čemž sluší současně zapraviti dávku dle ceny
i v případech v § 10, odst. 3., uvedených,' jest předplatného za všecka představení, pro něž
vždy zaplatit! poplatek paušální.
: lístky ty platí.
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Nad ťo náleží pořadatelům předložití obecní
(městské) radě před počátkem zábavy seznam
všech vydaných lístků předplatních.
§ 7.
Za nepoužité vstupenky nebo za vstupenky",
za něž návštěvníkům bylo vstupné vráceno
proto, že představení bylo odřeknuto nebo pře
rušeno, jest vrátili dávku napřed zaplacenou,
byio-li o vrácení žádáno nejdéle do 8 dnů po
dnu, který byl pro představení určen.
Žádost o vrácení sluší podati ústně nebo
písemně u obecní (městské) rady a s ní předlo
žití vstupenky, za něž se kdo vrácení dovolává.
Nepoužité vstupenky musí ještě míti útržek;
u vstupenek, za něž návštěvníkům bylo vstupné
vráceno, musí býti útržky spolu předloženy.
Není-li nijakých závad a vrátí-li se vstu
penky, vyplatí obecní (městská) rada náhradu
bez dalších průtahů. Jinak sluší důvody zamít
nutí žádosti oznámiti žadateli písemně.

§8.
Podnikatelé zábav za vstupné jsou povinni
sami osobně nebo svými zřízenci bdíti nad tím,
aby používáno bylo toliko vstupenek úředním
kolkem a kontrolním útržkem opatřených, po
případě úředně ©kolkovaných lístků' předplatních,
a aby nikdo — nehledě k orgánům úředním
bez takovéto vstupenky neměl přístupu. Za úče
lem dozoru jest obecenstvo povinno vstupenky,
od nichž byl útržek oddělen, až do konce zá
bavy uschovali.
§ 9.
Obci jest vyhrazeno právo, aby svými or
gány, kteří za tím účelem mají býti opatřeni
Písemným ověřením, dohlížela (při pokladně nebo
ti vchodů), zda předpisů tohoto nařízení jest při
zábavě šetřeno.
Podnikatelé a jich zřízenci mají za tím úče
lem obecním orgánům k přání jich býti nápo
mocni; také majitelé vstupenek jsou zavázáni
wkázati jim na požádání vstupenky, od nichž
útržek byl oddělen, pokud se týče lístky před
platní.
Tentýž dozor může vykonávat! také zemská
správní komise orgánem k tomu delegovaným.
§ 10.
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Poplatek paušální zapraviti dlužno před po
čátkem zábavy; za zábavy nepřipravené, pokud
se týče neočekávaně konané, nebylo-li možno
je dříve oznámiti, musí dávka zapravena býti
do nejbližších 48 hodin.
§

11.

Povinnost vybírati tyto dávky postihuje
podnikatele (ředitele, pořadatele, spolek, výbor
a pod.) a za představení a podívané, jež konají !
se v hostinci nebo v kavárně, vinárně, ve spol
kové místnosti,' v kasině nebo v jiné uzavřené
společnosti, solidárně také provozujícího ma
jitele nebo nájemce těchto místností.
§12.

Pro přestupky tohoto nařízení a prováděcích
předpisů k němu, pokud nespadají pod všeobecný
zákon trestní, trestají se ti, kdož dávku vybírati
jsou povinni (§ 11), pokutami až do 200 Kč a při
nedobytnosti trestem vězení až do 10 dnů.
Návštěvníci zábav zmíněných v §§ 1 a 2,
kteří nepodrobí se kontrolním předpisům ('§© 9
a 17), mohou býti trestáni pokutami až do 10 KčPrávo trestní ve všech těchto případech ná
leží politickým úřadům spřávním, v jichž obvodu
se přihodily, dle platných všeobecných předpisů.
Byla-li zároveň dávka zkrácena, předepíše
a vymáhá se vedle trestu i náhrada ušlé dávky.
O trestním řízení platí ministerské nařízení
ze dne 3. dubna 1855, č. 61 ř. z., s odchylkou, že
pro promlčení trestnosti přestupků, trestaných
dle tohoto nařízení, stanoví se Hnita jednoho roku.
Pokuty připadnou chudinskému fondu obce,
v níž zábava se pořádá.
§ 13.
O nucenémvy má h á n í.
Není-li dávka včas zaplacena, vymáhá se
buď dle § 3 cis. nařízení ze dne 20. dubna 1854,
č. 96 ř. z., nebo soudem na základě výkazu o ne
doplatcích, úřadem vyměřovacím potvrzeného.
§ 14.
O promlčení.
O promlčení dávky platí ustanovení zákona
ze dne 18. března 1878, č. 31 ř. z., jež týkají se
přímých poplatků.
§ 15.

Paušální poplatek v § 4 vzpomenutý činí za
lednu 'zábavu, pokud se týče za den nejméně
3 Kč a nejvýše 800 Kč.
t
Jak se použije výnosu dávky.
V prováděcích předpisech (§ 18) stanoví se
Z výnosu dávky plyne 50 procent do po
stupnice sazeb dle počtu obyvatel a dle zvlášt
ních poměrů Jednotlivých obcí a pro jednotlivé kladny obce, v níž zábava se pořádá a 50 procent
do zemského fondu.
®u<hy zábav.
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Prováděcími předpisy (§ 18) bude stanoveno,
jakým způsobem sluší odváděti a súčtovati vý
těžek dávky.

§ 16.
O stížnostech rozhoduje při opatřeních
obecní (městské) rady zastupitelstvo obecní
(městské), z jehož rozhodnutí jde pořad na zem
skou správní komisi; jinak rozhoduje o stížno
stech do rozhodnutí obecního (městského) zastu
pitelstva zemská správní komise. Stížnosti buďtež
podány u I. stolice během 8 dnů ode dne, kdy
byla strana zpravena o opatření v odpor vzatém.
Stížnost nemá na povinnost k placení odklá
dacího účinku.
§ 17.
Zemská správní komise se zmocňuje, aby
dohlížela svými orgány, jak se dávka ukládá,
vybírá a súčtuje.
\
Jakým způsobem mají obce zemské správní
komisi ohlašovali zábavy v tomto nařízen! za
hrnuté, určí se prováděcími předpisy (§ 18).
§ 18.
Prováděcí předpisy. .
Prováděcí předpisy vydá zemská správa
politická ve shodě se zemskou správní komisí
Ve Slezsku.
§ 19.
Ustanovení §§ 2 a 8 zákona ze dne 20. května
1894, č. 51 zák. a nař. slez., ve znění hile zákona ze
dne 27. května 1913, č. 27/zák. a nař. slez.,, o dávce
z tanečních zábav, se zrušují; veškerá'ustano
vení zákonů nebo povolení, dle nichž mají obce
právo vybírati samostatné dávky ze zábav,
v tomto nařízení zahrnutých, pozbývají platnosti.

§ 20
Nařízení toto nabude účinnosti dnem, kdy
vyhlášeny budou prováděcí předpisy (§ 18).
Provedení jeho se ukládá ministru vnitra
v dohodě s ministrem financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Engllš v. r.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r,
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlik v. r.
Dr. Procházka v. r.

25.

Nařízení vlády republiky Československé
ze due 21. ledna 1921,
kterým se provádí ústavní zákon ze dne 9. dubna
1920, č. 234 Sb. z. a n., o zastoupeni sibiřských
legionářů v poslanecké sněmovně.
Na základě §u 3 ústavního zákona ze dne
9. „dubna 1920, č. 234 Sb. z. a n., o zastoupení
sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně, vy
dává se volební řád pro sibiřské legionáře.

Volební řád pro sibiřské legionáře.
HLAVA PRVNÍ.
O právu volebním a volitelností.
I. O právu volebním.
§ 1.
Právo voliti poslance, vyhrazené ústavním
zákonem ze dne 9, dubna 1920, č. 234 Sb. z. a n.,
pro první volební období sibiřským legionářům,
přísluší všem legionářům, kteří jsou členy ruské
legie podle zákona ze dne 24. července 1919,
č. 462 Sb. z. a n., a vládního nařízení ze dne
4. března 1920, č. 151 Sb. z. a n., kteří jsou stát
ními občany Československé republiky, v den
vyložení seznamů voličských překročili 21. rok
věku svého a nejsou tímto nařízením výslovně
vyloučeni z práva voliti.
§ 2.

Z práva voliti jsou vyloučeni, kdož jsou vy
loučeni ze zápisu do stálých voličských seznamů
(§ 3 zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb.
z. a n.).
§ 3.
Každý volič má pouze jedno právo volební,
a vykonává je osobnč.
II. O volitelností.
§4.
Za poslance mohou býti zvoleni ti sibiřští
legionáři, kteří podle §n 1 mají právo voliti, kteří
v den volby dokonali 30. rok věku svého a ne
jsou podle §u 2 vyloučeni z práva voliti.
III. Povinnost voliti.

§ 5.
Každý volič jest povinen volby se zúčastniti. Od této povinnosti jsou osvobozeny osoby,
které

Í

a) pro nemoc nebo tělesnou vadu nemohou se
dostavit! do volební místnosti,

