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43.
Zákon ze dne 27. ledna 1922
o oddělení státní finanční správy od obecní
a municipální správy na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(t) Záležitosti státní finanční správy na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi včetně ve
dení pozemkového a domovního katastru se
vylučují z oboru působnosti správy obecní a
municipální, pokud tento zákon nestanoví vý
jimek.
(2) Státní finanční a měřické úřady jsou
samostatný a nezávislý na orgánech munici
pální správy.
§ 2.

í1) Obce, městské daňové úřady a notáři
jsou nadále povinni:
a) obstarávat! vybírání a vymáhání pří
mých státních daní s přirážkami do výše
1000 Kč u jednotlivého poplatníka až do
doby, kterou určí vládní nařízení;
b) konati přípravné práce k vyměřování
daní a obstarávati podle příkazu státních
finančních úřadů svými zřízenci doručování
platebních rozkazů, vyrozumění a jiných
spisů;
c) podporovat! státní úřady pověřené evi
dencí katastru pozemkového a domovního a
za tím účelem každoročně do konce měsíce
října ohlašovat! všechny změny v držebnosti
a v předmětu zdanční, které se v uplynulém
období v obvodu jejich působnosti sběhly, po
kud nebyly za účelem knihovního pořádku
již ohlášeny soudu; na vyzvání státních úřa

dů jest jim za účelem zjištění těchto změn ko
nati potřebná šetření.
Ministerstvo financí může obcím, které za
nedbávají povinnosti v tomto zákoně uve
dené, obstarávání těchto prací odníti a pověřiti jich prováděním jiné činitele na útraty
obce.
(2) Orgánům municipální správy se pone
chává :
a) hlavním slúžným dosavadní působnost
s výjimkou zkoumati seznamy nedobytných
daní podle § 75 zák. čl. XI z r. 1909;
b) županům dosavadní působnost s výjim
kou práva kontrolovat! úřady finanční podle
§ 57 zák. čl. XXI z r. 1886 a § 22 zák.
čl. XXVIII z r. 1889 a s výjimkou práva žu
panova a měšťanostova jmenovali členy a
náhradníky ukládacích komisí podle § 19
zák. čl. XLIV z r. 1883.
§ 3.
í1) Působnost, odňatá obcím, městským
úřadům a notářům, přikazuje se státním ber
ním úřadům.
(2) Právo hlavních slúžných zkoumati se
znamy nedobytných daní podle § 75 zák.
čl. XI z r. 1909, pak kontrolní právo župa
nů podle § 57 zák. čl. XXI z r. 1886 a § 22
zák. čl. XXVIII z r. 1889, jakož i právo žu
panů a měšťanostů jmenovat! členy ukláda
cích komisí pro výrobkovou daň III. třídy po
dle § 19 zák. čl. XLIV z r. 1883, přikazuje
se na Slovensku generálnímu finančnímu ře
ditelství v Bratislavě a v Podkarpatské Rusi
zemskému finančnímu úřadu v Užhorodě.
(3) Záležitosti, spadající do oboru munici
pálních správních výborů a daňových komisí,
a sice jak dozorčí, tak rozhodovací, přikazují
se na Slovensku generálnímu finančnímu ře
ditelství v Bratislavě a v Podkarpatské Rusi
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zemskému finančnímu úřadu v Užhorodě
s tou odchylkou, že rozhodovat! o odvoláních
proti daním, vyměřovaným státními berními
úřady, náleží finančním ředitelstvím jako je
diné a poslední odvolací stolici. O odvolání
proti rozhodnutí hlavního slúžného (měšťanosty), jímž bylo odepřeno vidimovati ozná
mení k vydání loveckého listu nebo nařízeno
týž anulovati, rozhoduje župan.
§ 4.
Přirážky samosprávných svazků předpi
sují státní berní úřady; vybírání přirážek
děje se týmiž orgány jako vybírání státních
daní. Právo samosprávných svazků usnášeti
se o výši přirážek zůstává nezměněno.
§ 5.
(1) Zákon tento nabývá účinnosti 14 dní po
vyhlášení a vztahuje se i na záležitosti v den
účinnosti tohoto zákona nevyřízené.
(2) Obce, městské daňové úřady a notáři
jsou povinni do dne, který bude stanoven
vládním nařízením, vésti a uzavřití daňové
knihy, jakož i předložití je státnímu bernímu
úřadu zároveň s výkazem nedoměrků, nedo
platků a přeplatků, s katastrem domovním a
katastrálními operáty, jakož i se všemi po
můckami k vyměřování daně pozemkové.
§ 6.

Provésti zákon tento přísluší ministru
financí ve srozumění se zúčastněnými mi
nistry.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A.. Novák v. r.

44.
Vyhláška
předsedy státního pozemkového úřadu
ze dne 4. února 1922
o zřízení obvodových úřadoven státního po
zemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni.

6. července 1920, č. 451 Sb. z. a n., vyhlašuje
se zřízení obvodových úřadoven státního po
zemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni.
§ 2.

Působnost obvodové úřadovny v Hradci
Králové vztahuje se na soudní okresy: Brou
mov, česká Skalice, Dvůr Králové n. L., Ho
lice, Hořice, Hostinné, Hradec Králové, Chlu
mec n. C., Chrudim, Jaroměř, Kostelec n. Orb,
Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Maršov; Ná
chod, Nasavrky, Mechanice, Nové Měs'to n.
Met., Nový Bydžov, Opočno, Pardubice, Po
lice, Přelouč, Rokytnice, Rychnov n. Kn., Te
plice, Trutnov, Úpice, Ústí n. Orl., Vrchlabí,
Vysoké Mýto, žacléř a žamberk.
Působnost obvodové úřadovny v Plzni vzta
huje se na soudní okresy: Aš, Bečov, Bezdru
žice, Blatno, Blovice, Bochov, Dobřany, Do
mažlice, Falknov, Horšův Týn, Hostouň, Cheb,
Jáchymov, Karlovy Vary, Klatovy, Královice,
Kraslice, Kynžvart, Loket, Manětín, Marián
ské Lázně, Nepomuk, Nová Kdýně, Nýdek,
Nýrsko, Planá, Plánice, Plzeň, Přeštice, Přimda, Rokycany, Ronšperk, Stodo, Stříbro, Ta
chov, Teplá, Touškov, Vildstein, Zbirov a žlu
tíce.
§ 3Obvodová úřadovna v Hradci Králové počí
ná působiti dnem 15. února 1922, obvodová
úřadovna v Plzni dnem 1. března 1922.
Dnem počátku působnosti obvodových úřa
doven mění se dosavadní obvod působnosti
obvodové úřadovny v Praze a vylučují se z ob
vodu její působnosti soudní okresy, pro něž
zřízeny byly nové obvodové úřadovny.
§ 4.
Obor působnosti obvodových úřadoven
v Hradci Králové a Plzni řídí se podle nařízení
vlády ze dne 23. června 1921, č. 225 Sb. z. a n.
Předseda státního pozemkového úřadu:

§ 1.
Na základě zákona ze dne 11. června 1919,
č. 330 Sb. z. a n., a nařízení vlády ze dne

StAtol tiskárna v Praž*.

Dr. Viškovský v. r

