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dne 29. prosince 1915, č. 397 i\ z., a § 3, 
písni, s), t) au), vlád. nař. č. 403].

16. Bezúplatná věnování ve prospěch cizo
zemských nadací (samosprávných svazků, 
spolků, společností, ústavů) druhu v VII. třídě 
sazby označeného při použití daňových sazeb 
tam ustanovených za obdobného šetření usta
novení odstavců pozn. 14. a 15. jsou na roven 
postavena bezúplatným věnováním ve pro
spěch tuzemských nadací téhož druhu, pro- 
káže-li osoba daní povinná v žádosti, již nutno 
podati u finančního úřadu první stolice (na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi u berního 
úřadu), kromě předpokladů v odst. 2. až 5. 
pozn. 15. uvedených také skutečnost, že zá
kony dotyčného státu neustanovují pro věno
vání toho druhu vyšší dědickou neb darovací 
dávku státní, než jaká jest v VIL třídě sazby 
stanovena, a že také věnování takovým česko
slovenským nadacím (samosprávným svaz
kům, spolkům, společnostem a ústavům) ne
posuzuje se buď vůbec nepříznivěji neb aspoň 
že se tu předpokládá vzájemnost.

Ministerstvo financí rozhodne dle volného 
uvážení o tom, zda se povolí výhoda [pozn. 8. 
k pol. 1. a 2. sazby cis. nař. a čl. III, pozn. 15., 
vlád. nař. č. 53 v souvislosti s § 60 min. nař. 
ze dne 29. prosince 1915, č. 397 ř. z., a § 3, 
písni, v), vlád. nař. č. 403].

17. československý červený kříž jest osvo
bozen od kolků, bezprostředních poplatků 
a daně z -obohacení vzhledem ke svému movi
tému a nemovitému majetku na dobu, pokud 
se jeho jmění opotřebuje podle zásad, spočí
vajících na platných usneseních ženevské kon
vence. Při bezplatných věnováních mezi ži
vými československému červenému kříži pří
sluší osvobození od kolků, bezprostředních po
platků a daně z obohacení také tomu, kdo 
učinil věnování [pozn. 9. k pol. 1. a 2. cis. nař., 
čl. III, pozn. 16., vlád. nař. č. 53 a § 3, 
písm. y), vlád. nař. č. 403].

Poplatkové (daňové) úlevy, stanovené v §§ 1 
a 3 cis. nař. ze dne 31. října 1914, č. 315 ř. z. 
(věnování k účelům válečné péče), zůstávají 
v platnosti (čl. III, pozn. 16., vlád. nař. č. 53).

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
černý v. r.
Tučný v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r. 
Srba v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Mičura v. r.

112.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 1. dubna 1922

o odborné zkoušce v pomocné službě konceptní 
u státních politických a policejních úřadů.

Na základě a ku provedení §§ 1 a 6 zákona 
ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., 
o zřízení aktuárských úředníků ve službě po
litické a policejní, se nařizuje:

§ I-
Aktuárská zkouška, stanovená nařízením 

vlády republiky československé ze dne 4. břez
na 1921, č. 91 Sb. z. a n., může býti podle roz
hodnutí ministra vnitra nahrazena jinou 
odbornou zkouškou, když účel a povaha po
mocné služby konceptní, konané aktuárským 
elévem, o nějž jde, vyžaduje podstatně vědo
mostí, odlišných od předmětů aktuárské 
zkoušky.

§2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr vnitra.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dérer v. r.

Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Tučný v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
L. Novák v. r.

Šrámek v. r.

113.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. dubna 1922, 

kterým se upravuje znění zákona ze dne
7. dubna 1920, č. 249 Sb. z. a n., pro zpoplat
ňování listin stejného druhu, na jaké se uve
dený zákon vztahuje, podrobených poplatkům 
podle zákonných ustanovení platných na Slo

vensku a v Podkarpatské Rusi.

Na základě § 15, odstavec 1., zákona ze dne
25. ledna 1922, č. 30 Sb. z. a n., se nařizuje:

Článek I.
Ustanovení §§ 28 a 29 uherských poplatko

vých pravidel a uherských sazebních položek
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82, č. 2., lit. a), 79, lit. o), a 98, o kolku smě
nečném mění se takto:

§ I-
Za tuzemsko po rozumu uvedených zákon

ných ustanovení platí obvod republiky česko
slovenské.

Výhody poskytnuté v §§ 27 až 35 poplat
kové konvence, inartikulované zákonným 
článkem XLVI:1899, směnkám vydaným 
v bývalých královstvích a zemích na říšské 
radě zastoupených, jakož i v Bosně a Herce
govině (§ 47 citované konvence) se zrušují.

§ 2.
Směnky označené v sazební položce 98, 

písm. a), uh. popi. sazby, podrobené dosud po
platku podle stupnice I., podrobují se podle 
částky, na jakou směnka zní, poplatku dle 
této zvláštní stupnice:

nad Kč až včetně do Kč poplatku Kč
50 — — 10

50—- 109-— —•20
100 — 200 — —■40
200-—' 300 — —60
300 — 400 — —80
400-— 500 — 1—
500-— 600-— 1-20
600 — 700-— 1-40
700 — 800 — 160
800 — 900-— 1-80
900 — 1000 — 2 —

Při směnečných částkách nad 1000 Kč bu
diž z každých dalších 1000 Kč zaplacen další 
poplatek 2 Kč, při čemž zbytek menší než 
1000 Kč počítán budiž za plných 1000 Kč.

Ustanovení tato vztahují se též na kupecké 
poukázky dle pol. 93, č. 2., lit. a), uh. popi. 
sazby, pokud podléhají směnečnému poplatku,

nevztahují se však na listiny uvedené v pol. 
59, č. 1., lit. a), a pol. 64, č. 1., lit. b), uh. popi. 
sazby.

V cizině vydané kupecké poukázky na 
plnění peněžitá jsou podrobeny poplatku 10 h, 
jsou-li presentovány k placení během 14 dnů, 
počítajíc ode dne prokázaného jejich dojití do 
tuzemska.

§ 3.
V zákonných ustanoveních, ve kterých se 

uvádějí směnky podrobené poplatku podle 
stupnice I., zejména v položce 98 uh. popi. 
sazby s poznámkami, jakož i v položkách 32, 
č. 2., lit. a), s poznámkami a v pol. 79, lit. o), 
téže sazby, dále v §§ 28 a 29 uh. popi. pravi
del, nastupuje na místo uváděné tam stup
nice I., stupnice v § 2 tohoto nařízení ustano
vená.

článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň se 

zákonem ze dne 25. ledna 1922, čís. 30 Sb. z. 
a n.

Pokud toto nařízení neustanovuje nic ji
ného, zůstávají v platnosti ustanovení §§28 
a 29 uh. popí. pravidel a položky 32, č. 2., 
lit. a), 79, lit. o), a 98 uh. poplatkové sazby 
s poznámkami a všech dodatků k těmto usta
vením.

Provésti toto nařízení ukládá se ministru 
financí.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
černý v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.

L. Novák v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dolanský v. r.

Dr. šrobár v. r.

Státní tiskárna v Praze.


