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Sbírka zákonů a nařízení, č. 259. a 260.

K této dani vybírati se bude, prozatím do
konce roku 1926, daňová přirážka ve výši
16 Kč za 100 kg čisté váhy.
2. Cukr jiného druhu podroben jest spotřeb
ní dani 12 Kč za 100 kg čisté. váhy.
ČI. II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1926 a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Engliš v. r.

259.
Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1925,
kterým se pro rok 1926 stanoví výše zdra
votní přirážky.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 21. prosince
1923, č. 254 Sb. z. a n., o dalším vybírání zdra
votní přirážky ku přímým daním státním,
podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu
pro podporu veřejných nemocnic a ústavů lé
čebných v Československé republice:
§ 1.

Výše přirážky pro rok 1926 činí 7%.
§ 2.

Část, jež z výnosu přirážky ku přímým da
ním předepsaným v území Slovenska a Pod
karpatské Rusi má býti uhrazena státní po
kladně k plnění úkolů, vytčených v zák. čl.
XXI/1898 o úhradě nákladů veřejného ošetřo
vání nemocných, činí pro rok 1926 5/r výnosu
přirážky.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1926. Jeho provedením pověřuje se ministr
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a
ministr financí v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
švehla v. r.
Tučný v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Engliš v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Nosek v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Viškovský v. r. Dr. Winter v. r.
Dvořáček v. r.
Šrámek v. r.

260.
Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1925,
kterým se provádí zákon ze dne 15. října
1925, č. 225 Sb. z. a n., o poplatcích za úřední
úkony zastupitelských úřadů československé
republiky.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 24 zákona ze dne 15. října 1925, č.
225 Sb. z. a n., o poplatcích za úřední úkony
zastupitelských úřadů československé repu
bliky :
K %u 1 zákona.
'
§ 1.

Zastupitelské úřady českoslo
venské republiky, za jejichž
úřední úkony se vybírají po
platky.
Za zastupitelské úřady ve smyslu §u 1 zá
kona" sluší pokládati diplomatické mise, konsulární úřady a jiné úřady neb orgány repu
bliky, jimž jest nebo bude svěřen výkon diplo
matické nebo konsulární služby.
o

K §u 2 zákona.
§ 2.
Osvobození nemajetných osob
od poplatků.
í1) Za osobu nemajetnou jest pokládati
takovou osobu, jež by bez zkrácení nutné vý
živy, potřebné pro sebe a svou rodinu, nemohla
poplatku zaplatit!.
(2) O tom, je-li osobu, povinnou platiti po
platek, pokládati za nemajetnou ve smyslu
předcházejícího odstavce, rozhodne zastupi
telský úřad nebo ministerstvo zahraničních
věcí podle volného uvážení všech okolností.
(s) Vůči příslušníkům cizích států jest postupovati podle zásady vzájemnosti.
(4) Pokud jde o vzájemnost ve věci práva
chudých v soudním řízení, bude postupovati
ministerstvo zahraničních věcí vždy v dohodě
s ministerstvem spravedlnosti.
K §u 5 zákona.
S Q

8 o.

Přepočítávání českosloven
ských korun na místní měny.
(i) Československé koruny, v nichž jsou
stanoveny poplatky, přepočítávají se na pří
slušnou místní měnu (§12) podle denního

