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43S.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921,

jímž se přenáší vybírání a vymáhání přímých 
daní v městech s vlastním statutem v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku na státní úřady 

finanční.

Na základě §* 78, odst. 5., obecního řádu 
hlavního města Prahy ze dne 27. dubna 1850, 
§ 53, odst. 2., obecního řádu města Liberce 
z 28. června 1889, § 38, odst. 3., obecního řádu 
zemského hlavního města Brna z 3. května 
1905, § 68, odst. 2., obecního statutu města 
Uh. Hradiště z 9. května 1867, § 68, odst. 3., 
obecního statutu města Jihlavy z 24. listo
padu 1874, § 68, odst. 2., obecního statutu 
města Kroměříže z 18. února 1870, § 65, odst. 
2., obecního statutu hlavního města Olomouce 
ze dne 24. ledna 1866, § 65, odst. 3., obecního 
statutu města Znojma z 20. ledna 1867, § 78, 
odst. 2., obecního řádu zemského hlavního 
města Opavy z 20. ledna 1866 a § 78, odst. 2., 
obecního řádu města Frýdku z 8. prosince 
1869, se nařizuje:

Vybírání a vymáhání přímých daní, pokud 
,ie města s vlastním statutem Praha, Liberec, 
Brno, Uh. Hradiště, Jihlava, Kroměříž, Olo
mouc, Znojmo, Opava a Frýdek obstarávají 
v přenesené působnosti, přenáší se na státní 
úřady finanční.

' § 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti ohledně VIL 
a VIII. části hlavního města Prahy a ohledně

ostatních měst, jmenovaných v § 1, dnem 
1. ledna 1922; co do ostatních částí hlavního 
města Prahy určí počátek účinnosti nařízení 
vyhláškou ministr financí.

Provésti nařízení ukládá se ministru finan
cí; týž jest též zmocněn, aby k tomu cíli měnil 
obvody státních berních úřadů, po případě 
zřídil nové státní berní úřady.

Br. Beneš v. r.

Udržal v. r.
Dr. Bolanský v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r. 
černý v. r.
L. Novák v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Mičura v. r.
A. Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r.
Srba v. r.

439.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne, 7. prosince 1921

o vybírání a vymáhání přímých daní se vše
mi přirážkami, jakož i jiných státních dávek 
ve městech s vlastním statutem v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku státními úřady berními, 
pokud se týče berními správami, pak o změně 

názvů berních úřadů v Brně a Opavě.

Vybírání a vymáhání přímých dartí, přene
sené nařízením vlády republiky českosloven
ské ze dne 1. prosince 1921, čís. 438 Sb. z. 
a n., v městech s vlastním statutem v če-
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chách, na Moravě a ve Slezsku s obcí na 
státní úřady finanční; převezmou od 1. ledna 
1922 v Praze VII. a VIII., v Brně a Opavě 
nové státní berní úřady s názvem „Berní 
úřad III. v Praze", „Berní úřad pro Brno- 
město“ a „Berní úřad pro Opavu-město", 
v Liberci, Uher. Hradišti, Jihlavě, Kroměříži, 
Olomouci, Znojmě a Frýdku místní státní 
berní úřady, pokud se týče příslušné berní 
správy.

S vybíráním a vymáháním přímých daní 
přejde na úřady, označené v předcházejícím 
odstavci, též vybírání a vymáhání obecních 
přirážek (§ 42, odst. 1. a 5., zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.), jakož

i všech ostatních přirážek, které sé vybírají 
k přímým daním, dále vybírání a vymáhán? 
jiných státních dávek (s výjimkou vymáhání 
taxy vojenské podle zákona ze dne 13. června 
1880, čís. 70 ř. z.), jež dosud obstarávaly 
městské berní úřady (městské pokladny) 
a magistráty.

Dosavadní státní berní úřady v Brně a 
Opavě nazývají se, počínajíc 1. lednem 1922. 
„Berní úřad pro Brno-venkov“ a „Berní úřad 
pro Opavu-venkov“„

A. Novák v. r.

.á

Státní tiskárna v Praze.


