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316.
Zákon ze dne 12. srpna 1921

o dani ze zapalovadel.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:,

§ I-

Zákon z 9. října 1919, č. 550 Sb. z. a n., jímž 
byla platnost a působnost císařského nařízení 
z 29. srpna 1916, č. 278 ř. z., o dani ze zapalo
vadel, rozšířena na Slovensko, prohlašuje se 
v plné míře účinným též pro Podkarpatskou 
Pais.

§ 2.

Provésti tento zákon ukládá se ministru 
financí.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

317.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 28. srpna 1921, 

kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 
1921, č. 316 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel.

Na základě §u 2 zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 316 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ I-
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 17. října 1919, č. 551 Sb. z. a n,, jímž 
byla platnost a působnost ministerského na
řízení z 1. září 1916, č. 279 ř. z., o dani ze 
zapalovadel, rozšířena na Slovensko, prohla- , 
šuje se v plné míře účinným též pro Pod-/ 
karpatskou Pais.

§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Gruber v. r.

Dr. šusta v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

318. \
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. srpna 1921,

kterým se pověřuje sedrie v Báňské Bystřici 
pravomocí ve věcech horních obvodu komá- 

renského.

Ve smyslu § 1 zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 270 Sb. z. a n., a § 2 zák. čl. XXXII. 
z roku 1871, se nařizuje:

§ 1.

Pravomocí ve věcech horních pro obvod 
sborového soudu komárenského pověřuje se 
sedrie v Báňské Bystřici.

§ 2.

Nařízení to nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Provésti je ukládá se ministru spravedl
nosti.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Gruber v. r. Dr. Fajnor v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Kovařík v. r. Husák v. r.

Dr. Brdlík v. r.

319.
Vyhláška

ministra školství a národní osvěty 
ze dne 31. července 1921 

o právu Evangelické církve bratrské (Ochra
novské církve bratrské) na užívání dalšího 

názvu „Jednota bratrská*'.

Vyznání, uznanému nařízením bývalého 
rakouského ministra kultu a vyučování ze dne 
30. března 1880, čís. 40 ř. z., pro obvod plat
nosti zákona ze dne 20. května 1874, čís. 68 
ř. z., pode jménem „Evangelická církev bra
trská" nebo „Ochranovská církev bratrská" 
a tudíž po rozumu čl. 2. zákona ze dne 28. říj
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na 1918, čís. 11 Sb. z. a n., nyní státně uzna
nému také pro tu část republiky českosloven
ské, kde zákon ten posud platí, přiznává se 
ve smyslu zákona toho užívání také dalšího 
nazvu „Jednota bratrská", s dosavadními 
jmény rovnocenného.

Dr. šusta v. r.

320.

Zákon ze dne 12. srpna 1921,

jímž se povoluje úvěr k boji proti nákazám 
zvířecím, zvláště proti moru skotu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K boji proti nákazám zvířecím, zvláště proti 
moru skotu povoluje se ze státních prostřed
ků na rok 1921 částka 10,000.000 KČ.

§ 2.

Peněz těch užije ministerstvo zemědělství, 
aby opatřilo čeho třeba k prof ylaksi a tlumení 
nákaz zvířecích, zvláště moru skotu v celé 
oblasti republiky; po případě může minister
stvo zemědělství použiti z této částky potřeb
ných peněz k opatřením na potírání škůdců 
kultur rostlinných.

§ 3.

Vláda se zmocňuje, aby částku v § 1 uve
denou si opatřila úvěrními operacemi na krát
kou dobu. Úvěr tento jest osvobozen od daně 
rentové.

§ 4.

Zákon tento' nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
zemědělství v dohodě s ministrem financí, s

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Brdlík v. r.

Zákon ze dne 12. srpna 1921 

o všeobecné dani z obratu a z pracovních vý
konů a o dani přepychové, kterým se mění 
zákon ze dne 11. prosince 1919, čís. 658 Sb. z. 
a n., a zákon ze dne 29. ledna 1920, čís. 70 
Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků 
a z pracovních výkonů a o dani přepychové.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

HLAVA I.

Všeobecná daň z obratu a z pracovních výkonů.

I. Předmět/daně.

§ 1.

Zdanitelné dodávky a výkony.

C1) Dani podle hlavy první tohoto zákona 
podrobeny jsou úplatné tuzemské dodávky 
(§ 2), a výkony (§3), prováděné v jakékoliv 
samostatné činnosti.

(2) Nezáleží na tom, děje-li se dodávka ne
bo výkon dobrovolně anebo podle zákon
ného nařízení, pokud se týče po úředním pří
kazu, byly-li dodávka neb výkon opravdu 
uskutečněny aneb platí-li podle zákona za 
uskutečněny, byla-li skutečně převedena fysi
cká držba, anebo stala-li se dodávka bez sku
tečného odevzdání fysické držby. Skutečným 
převodem držby jest též nabytí držby zástup
cem. Dani podléhají i dodávky z dražeb.

(3) Při obchodu komisionářském zdaňuje 
se vždy samostatně dodávka mezi komitentem 
a komisionářem a dodávka mezi komisioná- 
řem a osobou třetí, i když komisionář ne
nabyl ani držby ani vlastnictví zboží. Při do
dávkách vzájemných (na př. při naturální 
směně) předpokládají se vždy dvě samostat
ně zdanitelné dodávky.

(4) Dani jsou podrobeny nehledíc na úplat- 
nost dodávky a výkony mezi různými závody 
téhož podniku (§ 6) a dodávky a výkony mezi 
souvislými podniky a závody téhož majitele. 
Ministerstvo financí se zmocňuje, aby v do-' 
hodě s ministerstvem zemědělství a minister
stvem obchodu vymezilo pro jednotlivá od
větví výroby rozsah této daňové povinnosti.

(5) Dani jest konečně podrobeno, vezmou-h 
se bez úplaty předměty z vlastního podniku 
pro domácnost neb jiné nevýdělečné upotře
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