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vyclívá se automobilový motor podle čís. 554 b, 
kdežto spodek s pracovním strojem zařadí se 
podle 4. všeobecné vysvětlivky k čís. 547—549 
do třídy XL., případně XLI.

(e) Elektromotory k pohybu automobilů 
(elektromobilů) nebo člunů, jež se dovážejí 
zvlášť, čís. 539.

(') Automobilové motory, i elektrické, a 
motory letadlové dopravované současně s auto
mobily nebo letadly vyclívají se, i když jsou 
odděleně zabaleny, jako součást automobilů 
nebo letadel podle čís. 553.

Článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provésti je ukládá se ministru fi
nancí v dohodě s ministrem obchodu a mini
strem zemědělství.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
Dr. šrobár v. 
Staněk v. r. 
Černý v. r. 
Šrámek v. r. 
Srba v. r.

Habrnian v. r. 
r. Dr. Dolanský v. r. 

Tučný v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Dérer v. r.

94.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. března 1922 
k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, 
čís. 334 Sb. z. a n., kterým se přikazuje samo
správným svazkům výnos některých státních 
daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku sazba domovní daně třídní.

Na základě článku IV. zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 334 Sb. z. a n., nařizuje 
se toto:

(2) Nárok na příděl z výnosu daně domovní 
přísluší obcím (městům municipálním) od 
1. října 1921. Nehledí se tedy k platbám ko
naným na tuto daň sice po tomto dni, ale za 
dobu minulou. Odpisy daně domovní za dobu 
po 1. říjnu 1921, z jakéhokoli důvodu prove
denými, zmenšuje se i podíl obce (města mu
nicipálního).

(3) Obce (města municipální) mají zá
konný nárok na polovici daně domovní, která 
se jim poukazuje bez zvláštní žádosti.

(4) O žádostech za zvýšení přídělu o Ve 
celkového výnosu daně rozhoduje ministr 
financí podle volného uvážení, a to pro každý 
rok zvláště. Ministr financí může přenésti 
rozhodování o takových žádostech na jiný 
úřad jemu podřízený a stanovití příslušné 
směrnice. Nelze poskytnouti zvýšeného pří
dělu z výnosu daně domovní za rok 1921 ob
cím (městům municipálním), které nevybí
raly v roce 1920 aspoň 300%ní obecní při
rážku ke státním daním přímým, za rok 1922 
a další pak obcím (městům municipálním), 
které v roce bezprostředně předcházejícím, 
tedy v roce 1921 a dalších, nevybíraly obecní 
přirážku aspoň 200%ní. Při odstupňovaných 
přirážkách jest rozhodna výměra přirážky 
nejnižší, nehledíc však k dani činžovní, u níž 
výměra přirážky byla zákonem ze dne
26. března 1919, čís. 170 Sb. z. a n., obmezena.

(5) Ustanovení odst. 4. neplatí pro hlavní 
město Prahu a obce s ním sloučené, kterým 
může býti zvýšení přídělu přiznáno bez ohledu 
na výši obecní přirážky.

(c) Obecní přirážkou jest rozuměti souhrn 
veškerých přirážek, tedy i obecní přirážku 
školní. Nelze však sem počítati přirážku uklá
danou na př. podle § 25 zák. ze dne 12. srpna 
1921, čís. 329 Sb. z. a n., pouze k úhradě vy
dání činěných výhradně v zájmu jednotlivých 
vrstev občanstva nebo ukládanou pouze čle
nům určité společnosti náboženské k úhradě 
vydání této společnosti. K těmto nelze při 
stanovení směrodatné výše přirážky podle, 
poslední věty druhého odstavce § 1 zákona 
hleděti.

A.

K článku I.
K § 1.

D) Splatnou daní domovní rozuměti jest 
daň k placení předepsanou na rozdíl od daně 
ideální z domů osvobozených, vyměřovanou 
pouze za účelem předpisu přirážek samospráv
ných svazků.

(7) žádost o zvýšení přídělu na ten který 
rok podati jest nejdéle do konce prosince roku 
nejblíže předcházejícího u příslušné berní 
správy (na Slovensku u finančního ředitel
ství) a doložiti posledním schváleným roz
počtem, průkazem o povoleném procentu obec
ních přirážek a výkazem o poplatcích a dáv
kách a o jejich výnosu za posud uplynulou 
část roku, ve kterém obec o zvýšení přídělu 
žádá.
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K § 2.
Peníz 7,000.000 Kč dělí se mezi zemské 

fondy takto: Čechy — 5,154.507 Kč, Mo
rava — 1,552.301 Kč a Slezsko — 293.192 Kč. 
Z peníze na Čechy připadajícího jest však od- 
vésti nemocničnímu fondu pražskému 11'5%, 
z peníze na Moravu připadajícího pak nemoc
ničnímu fondu brněnskému 17-5% za stejných 
modalit, za jakých byl jim posud poukazován 
podíl na výnosu přirážky k poplatkům dě
dickým.

K § 3.
ř1) čistou daní pozemkovou rozuměti jest 

státní daň bez veškerých, ať státních, ať ji
nakých přirážek.

(2) Zemské fondy, pokud se týče župy ^mají 
nárok na výnos této daně podle předpisů při
padajících na dobu od 1. října 1921 a sku
tečných plateb na tyto předpisy konaných. 
Ustanovení druhé a třetí věty druhého od
stavce tohoto nařízení k § 1 platí obdobně.

(3) Příděl připadající zemským fondům, 
pokud se týče župám se zmenšuje po dobu od 
1. října 1921 do 30. září 1923 o podíl těch obcí, 
které pro rok 1921 vybíraly aspoň 200% obec
ních přirážek (odst. 6. prov. nař. k § 1) a 
kterým proto patří ze zákona jedna třetina 
pozemkové daně v té které obci pro zmíněnou 
dobu předepsané a vybrané.

(-i) Zjistiti, jsou-li tu podmínky pro poukaz 
tohoto přídělu té které obci, náleží bernímu 
úřadu; žádostí obcí o tento příděl není třeba. 
Poslední věta odst. 4. tohoto nařízení k § 1 
platí tu obdobně.

K § 4.
(1) Podle § 46 zák. ze dne 12. srpna 1921, 

čís. 321 Sb. z. a n., jsou všechny veřejné, ze
jména též obecní úřady povinny poskytnouti 
státním úřadům každou pomoc pro vyměřo
vání všeobecné daně z obratu a pracovních 
výkonů a daně přepychové, pro přezkoumání 
údajů strany a provádění dozoru. Daň tato 
se v dalším nazývá zkráceně daní z obratu.

(2) v § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, 
čís. 334 Sb. z. a n., se uvádějí příklady této 
pomoci obcí (měst municipálních).

(3) Koná-li obec (municipální město) řádně 
tuto povinnost, má zákonný nárok na příděl 
5% z výnosu daně z obratu v obci (městě mu
nicipálním) na dobu od 1. října 1921 přede
psané a skutečně vybrané, vyjímajíc daň:

a) kterou povinna jest obec (město muni
cipální) sama jako podnikatelka nebo doda- 
vatelka,

b) kterou vybírá celní úřad v obci (městě 
municipálním) umístěný při dovtízu nebo vý
vozu předmětů, jichž dodávka podrobena jest 
dani přepychové,

c) z cukru, melasy a lihu, placené paušálem 
od cukrovaru, komise melasové a lihové.

(4) Na jinaké dani paušalováné tedy jest 
ta M;erá obec (město municipální) stejně 
zúčastněna jako na dani předpisované indi- 
viduelně.

(5) Je-li daň z obratu podniku předpisována 
a jím odváděna najednou za několik závodů 
téhož podniku, jest ji rozděliti na obce (mě
sta municipální), v nichž jsou provozovny 
nebo sídlo podniku, v poměru daně výdělkové 
v jednotlivých obcích (městech municipál
ních) z provozoven (sídla) tam ležících přede
psané pro rok, o který při přídělu daně 
z obratu jde. Dotčeným obcím (městům mu
nicipálním) náleží pak podíl z daně z obratu 
takto na ně připadající.

(6) Příslušný příděl zákonný poukazuje se 
obcím (městům municipálním) beze zvláštní 
žádosti. Při tom jest však dbáti toho, že ne
hledí se k platbám, konaným sice po 1. říjnu 
1921, ale za dobu před tímto dnem, a naproti 
tomu, že podíl obce (města municipálního) 
nesmí býti zkrácen odpisy, povolenými z ja
kéhokoli důvodu sice po 1. říjnu 1921, ale za 
dobu před tímto dnem.

(7) O žádostech za zvýšení zákonného pří
dělu platí poslední odstavec tohoto nařízení 
k § 1 obdobně.

(8) Za intensivní činnost obce (města mu
nicipálního), pro kterou lze povoliti zvýšení 
přídělu daně z obratu, jest pokládati na př. 
též, vybírá-li obec (město municipální) pauša- 
lovanou daň z obratu při mase. Při případ
ném zvýšení přídělu však jest hleděti k po
měru výnosu daně takto vybírané k ostatní 
dani z obratu v obci (městu municipálním) 
placené.

(9) Příděly zastupitelským okresům v Če
chách, silničním okresům na Moravě a ve 
Slezsku a župám na Slovensku budou pouka
zovány bez žádostí těchto samosprávných 
svazků.

(10) Stejné platí o přídělech zemským fon
dům : českému, moravskému a slezskému. 
Těmto připadá vše, co zbude z celko
vého, samosprávným svazkům vyhrazeného 
40%ního podílu na výnosu daně z obratu po 
odečtení přídělu obcí (měst municipálních), 
okresů a. žup, avšak jen potud, pokud příděl
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toho kterého zemského fondu není vyšší než 
zvýšené platy učitelské v zákoně zmíněné.

K článku II.
Úpravou sazby daně domovní třídní (pří

loha B zákona ze dne 9. února 1882, čís. 17 
ř. z.) nemění se ustanovení §u 3, č. 3., zákona 
ze dne 28. prosince 1911, čís. 242 ř. z., o úle
vách na dani domovní třídní pro nové stavby, 
přístavby a nástavby; ovšem bude podle to
hoto ustanovení příslušející srážky počítati 
ze sazeb nyní nově upravených.

B.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Černý v. r.
Dr. šrobár v. r.

L. Novák v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

95.
Vyhláška ministra financí a ministra 

obchodu
ze dne 7. února 1922, 

kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 
1921, č. 280 Sb. z. a n., a ze dne 29. září 1921, 
ě. 371 Sb. z. a n., o uvolnění některých česko
slovenských cenných papírů říšskoněmeckým 

příslušníkům.

Podle úmluvy s říší německou ze dne 13. 
a 14. ledna 1922 svoluje vláda československá, 
aby byly uvolněny dividendové kupony a slo
sované kusy akcií československých společ
ností, pokud jejich splatnost po 31. prosinci 
1921 nastala neb do konce března 1922 ještě 
nastane, s podmínkou, že uzávěra kusů a divi
dendových kuponů, stanovená nařízením říš
ské vlády německé z 12. května 1920, jichž 
splatnost nastane později, zůstane v platnosti, 
a že budou závěrou postiženy požitkové listy 
nebo jiné cenné papíry, pokud vydány budou 
na místo slosovaných akcií.

L. Novák v. r. A. Novák v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. března 1922,
jímž se provádí čl. I. císařského nařízení ze 
dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., o řízení 

konkursním a vyrovnávacím.

Podle čl. I., odst. 3., císařského nařízení ze 
dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., se nařizuje:

článek I.
^ Ustanovení § 141, odstavce 2., konkursního 
řádu, a § 3, odstavce 2., vyrovnávacího řádu 
(císařské nařízení ze dne 10. prosince 1914, 
č. 337 ř. z.) o požadavku nejmenší nabídky 
pro podání vyrovnávacího návrhu, stanou se 
účinnými dnem 1. dubna 1922 pro celý obvod 
Československé republiky, ve kterém platí cí
sařské nařízení shora uvedené.

96.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Návrhy učiněné před 1. dubnem 1922, 
jež do tohoto dne nebyly z formálních důvodů 
vráceny nebo zamítnuty, buďtež posuzovány 
podle dosavadního stavu.

Nařízení provésti náleží ministru spravedl
nosti.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
černý v. r. 
Staněk v. r. 
Habrman v. i 
A. Novák v. i 
Tučný v. r.

L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 

Šrámek v. r.

©7.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. března 1922
o prodloužení promlčecí lhůty pro některé 

pohledávky.

_ Podle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Promlčecí lhůta pro pohledávky uvedené 

v^ §§^ 1480, první větě, a 1486 ob. zák. obč., 
která byla zkrácena třetí dílčí novelou k obec-


