979

Ročník 1924,

Sbírka zákonů a nařízení
stÁtVŘ

československého.

Částka 79.
Obsah:

Vydána dne 16. července 1924.

(157.—159.) 157. Zákon o zrušení odměn uchopitelů, případně udavačů daňových přestupků
a o použití přebytků důchodkových pokut. — 158. Zákon o zrušení částí okresních silnic
I. třídy Prostějov—Boskovice—Svitávka a Sloup—Valchov. — 159. Nařízení o orgánech, které
určují obvyklost odměn požadovaných členy Národního shromáždění.

157.

Zákon ze dne 25. června 1924
0 zrušení odměn uchopitelů, případně udavačů
daňových přestupků a o použití přebytků
důchodkových pokut.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ ITímto zákonem se zrušuj í:
1. na území Slovenska a Podkarpatské Rusi:
a) ustanovení o odměnách uchopitelů při
přestupcích zákonů o státních daních, dáv
kách a poplatcích;
b) o odměnách sepisovatelů nálezů (^pře
stupcích zákonů o kolcích a poplatcích včetně
daně z obohacení, daně z obchodu cennými
papíry a kolků z hracích karet, pokud se tyto
přestupky trestají bez trestního řízení;
2. na celém území republiky československé
ustanovení o odměnách udavačů při přestup
cích zákonů o státních přímých daních, jakož
1 o všeobecné dani z obratu a z pracovních vý
konů a o dani přepychové;
3. na území mimo Slovensko a Podkarpat
skou Rus ustanovení o tom, v jakém poměru
se přikazují čisté přebytky důchodkových
Pokut státní pokladně a dobročinnému fondu
důchodkových pokut.
§ 2.
(T) čisté přebytky důchodkových pokut při
padají:
a) z části státní pokladně,

b) z části dobročinnému fondu důchodko
vých pokut.
(2) Poměr obou částí určuje ministr financí.
(s) části uvedené pod a) může býti použito
k udílení odměn osobám, které se zvláště při
činily o odhalení a vyšetření trestných pře
stupků důchodkových, části uvedené pod b)
použije se k udílení podpor zaměstnancům
důchodkové kontroly, pohraniční finanční
stráže a potravní daně na čáře, zejména na
výchovu jejich dětí.
§ 3.
Ministr financí může udíleti odměnu oso
bám, které si získají zásluhy sepisováním ná
lezů uvedených v § 1, pod čís. 1.
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedení jeho se ukládá ministru fi
nancí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Bečka v. r.

158.

Zákon ze dne 24. června 1924
o zrušení částí okresních silnic I. třídy Prostě
jov—Boskovice—Svitávka a Sloup—Valchov.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Část okresní silnice I. třídy Prostějov—
Boskovice—Svitávka od km 30.264 až po
126
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km 32.880 v délce 2.616 m a část okresní sil
nice I. třídy Sloup—Valchov od km 6.730
až po km 7.680 v délce 950 m jako okresní sil
nice se ruší.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede jej ministr veřejných prací.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Srba v. r.

a) advokátní komora, jde-li o advokáta;
b) notářská komora, jde-li o notáře;
c) lékařská komora, jde-li o lékaře;
d) zvěrolékařská komora, jde-li o zvěro
lékaře;
e) inženýrská komora, jde-li o úředně autorisovaného civilního technika nebo úředně
autorisovaného horního inženýra.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedou je všichni členové vlády.

159.

Vládní nařízení
ze dne 4. července 1924

Švehla v. r.,
též za ministra Malypetra.

o orgánech, které určují obvyklost odměn po
žadovaných členy Národního shromáždění.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 6, odst. 2., zákona ze dne 18. června
1924, č. 144 Sb. z. a n., o inkompatibilitě (ne
slučitelnosti) :
§ IOrgánem, který určuje obvyklost odměny
požadované členem Národního shromáždění
u výkonu jeho povolání nebo zaměstnání,
jest:

Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.

Bečka v. r.
šx-ámek v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.

Udržal v. r.
Stříbrný v. r.,
též za ministra Dra Franke.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministry Bechyně a Dra Kállaye.

Státní tiskárna v Pra za.

