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Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1922.

Provésti je přísluší ministru národní obra
ny v dohodě s ministrem financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Šrámek v. r.

Tučný v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

441.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. prosince 1921 
o nových kolkových a závěrných známkách na 

hrací karty.

Na základě § 2 zákona ze dne 15. dubna 
1881, č. 43 ř. z., § 4 zák. článku XXVII. z r. 
1881 o kolku na hrací karty, a § 5 zákona ze 
dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., a nařízení 
vlády ze dne 24. června 1920, č. 403 Sb. z. 
a n., kterými se nově upravují válečné při
rážky k poplatkům a mění některá ustanovení 
o poplatcích, nařizuje se toto:

§ L

Kolková známka na hrací karty se skládá 
ze vnějšího kruhu v modré barvě provedeného 
v průměru 18'8 mm a ze vnitřního kruhu téže 
barvy v průměru 12 mm. Ve vnitřním kruhu 
na červeném podkladě jest znak českého lva 
v bílé barvě, pod nímž j sou písmena „R č S“ 
téže barvy. Mezi vnitřním a vnějším kruhem 
jest v modré barvě proveden 'nápis „Kolek 
z hracích karet" s arabskou číslicí kolkové 
signety, kterou vtisk byl proveden, vedle a 
vyznačena kolková hodnota (2 K, 4 K, 5 K, 
10 K) v oválku přímo pod znakem.

§ 2. o

úřední závěrné známky na hrací karty 
jsou 218 mm široké, 46 mm vysoké a zhoto
veny na bílém jemném dřeva prostém papíře 
na zadní straně gumovaném.

Ozdobný podklad 16014 mm široký a 
351/2 mm vysoký se skládá ze tří polí.

Ve středním poli jsou tři kruhové lunety 
utvořené vlnitými liniemi do tvaru hvězdy 
kreslenými, prostřední luneta jest zdobena 
znakem českým, který částečně zakrývá znaky 
Moravy, Slezska a Slovenska; postranní dvě 
lunety jsou zdobeny uvnitř kruhem, v kterém 
jest spleť hustých okrasek, z kterých vyniká 
číslice kolkové hodnoty. Zbytek tohoto pole 
jest vyplněn hustým střídavým drobným 
ornamentem hvězdičkových a lístkových tvarů.

V levém a pravém poli jest osm políček, 
v kterých napříč hlavou odvrácenou od středu 
jest vždy nápis.„Známka závěrná" v hustých 
obloučkových okrasách s tmavším o něco zhu
štěnějším rámečkem. Nápis proveden jest 
dvojím způsobem tak, že způsob nápisu 
v prvém políčku od středního pole odpovídá 
způsobu nápisu v třetím, pátém a sedmém po
líčku a způsob nápisu v druhém políčku od 
středního pole odpovídá způsobu nápisu 
v čtvrtém, šestém a osmém políčku. Levé 
i pravé pole až na stranu vnitřní jest orámeč- 
kováno vlnitou okrasou z obloučků se sklope
nými trojlístky a se spirálovitě stočenými ko
nečky.

Podklad proveden jest u hracích kai’et po
drobených kolku; za 2 Kč v barvě světle hně
dé, za 4 Kč v barvě zelenavé, za 5 Kč v barvě 
růžové a za 10 Kč v barvě modravé.

Tisk u všech čtyř druhů úředních závěr
ných známek proveden jest v barvě černé.

Ve středním poli podkladu j est obdélníková 
vigneta 69 mm široká a 36 /2 mm vysoká. Rá
meček této vignety 2'6 mm hluboký jest vy
plněn 40 dvojitými kroužky, v kterých jest 
čtyřramenná hvězdičko vitá okrasa a které jsou 
mezi sebou spojeny zoubkovanou dvojitou 
okrasou tvaru w, a mimo to vyplněn linii 
z hustých teček na vnějších okrajích této; 
uprostřed delších rámečkových stran (nahoře 
i dole) jest číslice kolkové hodnoty.

Znění v této vignetě skládá se z nápisu 
„Známka závěrná na hrací karty", pod kte
rým jest letopočet „1920", a z připomínky 
trestnosti přestupků zákonných ustanoveni, 
pod kterou jest vyznačená hodnota kolková ve 
středu slovy, po obou stranách v rohu čísli
cemi.

V levém a pravém poli podkladu v druhém, 
čtvrtém, šestém a osmém políčku od středního 
pole napříč hlavou odvrácenou od středu Jes 
vytištěn vždy nápis „Známka závěrná".
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§3.

Hrací karty opatřené kolkovou známkou na 
hrací karty republiky československé v záko
nité výši jsou řádně kolkované a prodejné.

Posavadních úředních závěrných známek na 
hrací karty, které odporují popisu v § 2 to
hoto nařízení, nesmí býti výrobci hracích karet 
užíváno. Takovéto známky musí býti nejdéle 
do 14 dní odvedeny kolkovnímu úřadu v Praze 
nebo bernímu úřadu v Teplicích.

§4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr 
financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
černý v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Habr...an v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.

Dr. šrobár v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r 
Dr. Dérer v. r. 
Dr. Mičura v. r.

442.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. prosince 1921, 
jímž se mění vládní nařízení ze dne 27. ledna 
1920, č. 59 Sb. z. a n., o zřízení živnostenské 

rady československé.

Na základě § 90 zákona ze dne 29. února 
1920, č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny), se 
nařizuje:

Článek I.
Dosavadní název poradního sboru „živno

stenská rada československá", obsažený v ti
tulu a v §§ 1, 2, 6, 7, 11, 13, 14 a 15 vlád
ního nařízení ze dne 27. ledna 1920, č. 59 Sb. 
z. a n., přeměňuje se v název „Státní rada 
živnostenská".

článek II.
V § 7 citovaného vládního nařízení nahradí 

se slovo „třetina" slovem „čtvrtina", takže 
bude § 7 nyní zníti.:

„Státní radu živnostenskou svolává ministr 
průmyslu, obchodu a živností ke schůzi plného

shromáždění nejméně dvakrát do roka, mimo 
to pokaždé, když o to požádá aspoň čtvrtina 
členů."

V § 10 citovaného vládního nařízení škrtne 
se třetí věta tohoto znění:

„Volby konají se hlasovacími lístky", a na
hradí se větou tohoto znění:

„Volby konají se zpravidla pozdvižením 
ruky; hlasovacími lístky jen tehdy, když se 
pro to rozhodné nadpoloviční většina přítom
ných."

Článek III.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je náleží ministru průmyslu, 
obchodu a živností.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
L. Novák v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

černý v. r.
Staněk v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Mičura v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. šrobár v. r.

443.
Vyhláška

generálního finančního ředitelství 
v Bratislavě

ze dne 14. listopadu 1921
o zřízení odhadní komise pro daň důchodkovou, 
majetkovou a z válečných zisků pro berní 

okres Kapušany.

Na základě zmocnění ze dne 10. července 
1920, č. 10.945 ai 1920 pres. adm., uděleného 
ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska, 
zřizuje se odhadní komise pro daň důchod
kovou, majetkovou a z válečných zisků pro 
berní okres Kapušany se sídlem v Kapušanech.

Tímto přestává zmíněný berní okres příslu- 
šeti k odhadní komisi v Úžhorodě.

President generálního finančního ředitelství:

Kvěch v. r.


