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83.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 31. května 1927 

o vysvědčeních Odborné školy pro ženská po- 
yolání spolku Frauenerwerbverein v Praze I.

Odborná škola pro ženská povolání spolku 
Frauenerwerbverein v Praze I. s vyučovacím 
jazykem německým zařazuje se dle § 14 d), 
odst. 3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. 
z., o změně a. doplnění živnostenského řádu, 
a podle nařízení ministra obchodu ve shodě 
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch 
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na 
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou omezenou na šití ženských a 
dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Dr. Peroutka v. r.

84.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministry obchodu a veřejných prací 
ze dne 21. června 1927 

o paušalování daně přepychové u některého 
zboží z drahých kovů a u hodinek a hodinko

vých pouzder ze zlata nebo z platiny.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové, a § 1 zákona ze dne 16. 
prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., kterým se 
platnost tohoto zákona prodlužuje, ustano
vuji v dohodě s ministry obchodu a veřejných 
prací:

X1) Místo daně přepychové, která sé má

platiti podle běž. pol. 65 a 66 seznamu pře
pychových předmětů, vydaného vládním na
řízením ze dne 28. dubna 1927, č. 43 Sb. z, 
a n., z dovozu nebo z dodávek předmětů, 
v těchto položkách uvedených, stanoví se pau
šál. Paušál ten činí:

1. U předmětů ze stříbra 8 haléřů z kaž
dého gramu hrubé váhy stříbra, puncovní 
značkou opatřeného.

2. U předmětů ze zlata vyjma hodinky 2 Kč 
z každého gramu hrubé váhy zlata, puncovní 
značkou opatřeného.

3. U hodinek a hodinkových pouzder ze zlata:
a) otevřených pánských Kč 60-— za kus
b) krytých pánských Kč 120-— za kus
c) dámských a náramko

vých pánských Kč 15 — za kus.
4. U hodinek a hodinkových pouzder z pla

tiny :
a) otevřených pánských Kč 300 — za kus
b) krytých pánských Kč 600 — za kus
c) dámských a náramko

vých pánských Kč 100 — za kus.
(2) Paušál jest povinen platiti, kdo uve

dené zboží předkládá puncovnímu úřadu 
k puncování, zároveň s poplatkem za punco- 
vání, ať jde o zboží nové nebo staré. Kdo do
veze nebo vyrobí zboží platinové, podléhající 
přepychové dani, jest rovněž povinen hned 
při dovozu nebo po výrobě zboží to předložití 
puncovnímu úřadu a zaplatiti paušál.

(3) Paušál podle odstavce 1 vyměřují a vy
bírají puncovní úřady. O daňové povinnosti :t 
o stížnostech rozhodují úřady, uvedené v či. 
31 vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění 
vl. nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.

(i) Puncovní úřad vydá platiteli paušáíu 
stvrzenku, v níž jest uvedena váha zdaněného 
drahého kovu, po případě počet a druh zda
něných hodinek nebo hodinkových pouzder, 
jakož i výše zaplaceného poušálu a u hodinek
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