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(417. a 418.) 417. Nařízení, kterým se vydává první dodatek 1c vládnímu nařízení ze dne
27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n. (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku). —
413. Nařízení, jímž se upravuje úhrn výher při československé třídní loterii.

417.
Nařízení v!ády republiky Československé
ze dne 17. listopadu 1921,
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Tabulka If.

článek I.
1. Odst. 3. prov. nař. k § 4, k čís. II., zák.
o dávce, se zrušuje a zní napříště takto:
„Výhradně jest věnování, slouží-li předmět
majetkový celý anebo jeho dotyčná část vý
hradně účelu věnování, t. j. neužívá-li se ma
jetkového předmětu nebo jeho části k žádným
jiným účelům; místní rozsah věnování řídí se
dle jeho účelu; není překážek, aby zejména
služební byty osob, jejichž služební poměr jest
v přímé souvislosti s účelem věnování, za
hrnuty byly do věnování; je-li na př. ve školní
budově služební byt správce školy, školníka
nebo v sokolovně byt sluhy, není závad, aby
celá budova byla od dávky osvobozena, je-li
však na př. v budově spolku, sledujícího kul
turní účely, hostinec a pod., lze osvobodit!
pouze část sloužící prve uvedeným účelům;
ale i ohledně těchto částí bude nutno osvobo
zení odepříti, není-li věnování výhradně."
2. V odst. 14., věta 1., prov. nař. k § 11,
odst. 4., zák. o dávce, nahradí se slova „pro
dobu předválečnou" slovy „pro dobu pováleč
nou ke dni 1. března 1919".
3. V prov. nař. k § 40, odst. 1„ zák. o dávce,
nahradí se slova „tak i předsedovi komise od
hadní" slovy „tak i berní správě (fin. ředi
telství)".
4. V příloze k prov. nařízení „Pomocné ta
bulky k oceňování pozemků věnovaných trvale
výrobě zemědělské" doplňují se tabulky takto:
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5. V téže příloze v tabulce I., poznámka
„II. na Moravě" vypustí se poslední slova
„(jihových. část přechod k obiln. I.)“.

418.

6. V téže příloze opravují se tyto chyby:

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. listopadu 1921,

a) v tabulce I. u kat. výnosu 10 K a vzdá
lenosti 10 km má státi násobitel „116“;

jímž se upravuje úhrn výher při českosloven
ské třídní loterii.

b) v tabulce II. u kat. výnosu 16 K a vzdá
lenosti 8 km má státi násobitel „105“;

§ I-

c) v tabulce IV. u kat. výnosu 18 K a vzdá
lenosti 2 km má státi násobitel „92“;
tamtéž u kat. výnosu 23 K a vzdálenosti
2 km má státi násobitel „70“;
d) v tabulce V. u kat. výnosu 26 K a vzdá
lenosti 2 km má státi násobitel „56“.
článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provésti je ukládá se ministru fi
nancí.

Podle zmocňovacího zákona ze dne 3. ledna
1913, č. 94 ř. z., doplňuje se § 2 vládního na
řízení ze dne 28. února 1919, č. 109 Sb. z. a n.,
v ten smysl, že jako třetí odstavec jeho při
pojuje se toto Ustanovení:
„Počínajíc sedmou třídní loterií činí výhry
70% celé herní jistiny rozvrhem herním sta
novené."
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provésti je náleží ministru financí.
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Státní tiskárna v Praze.
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