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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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platinových též číslo. Stvrzenku tu uschová 
výrobce nebo dovozce zmíněného zboží jako 
doklad pro případ kontroly.

(5) Paušálem jest u dovezeného zboží kryta 
přepychová daň z dovozu, u zboží v tuzemsku 
vyrobeného toliko rozdíl mezi daní přepycho
vou a daní z obratu. Tuzemské dodávky to
hoto zboží, tudíž také dodávky prováděné vý
robcem, podléhají proto ve všech případech 
2% dani.

(6) Zásoby výše uvedeného přepychového 
zboží, které se nalézaly dne 1. května 1927 
na skladě u velkoobchodníků nebo výrobců 
nebo u osob, které toto zboží pro velkoobchod
níky nebo výrobce přechovávaly, musí drži
telé sepsati podle stavu ze dne 1. května 1927 
a soupis ten ve dvou stejnopisech nejdéle do
15. července 1927 předložití příslušnému 
finančnímu úřadu. Finanční úřad potvrdí na 
stejnopisech datum přihlášky a souhlas obou 
stejnopisů a vrátí jeden stejnopis straně, 
kdežto druhý podrží k účelům kontrolním. 
V seznamu budiž uvedeno zboží podle druhu 
a u každého druhu budiž udán počet kusů a 
váha, na konci seznamu celková váha zboží, 
dále pak druh a počet přepychových hodinek 
a hodinkových pouzder, část zásob, která 
v době od 1. května do 80. června 1927 byla 
již prodána, budiž uvedena v seznamu oddě
leně od zásoby, která jest dne 1. července 
1927 ještě na skladě. Z tržby za odprodanou 
část zásob zaplatí držitel do 15. srpna 1927 
normální 12°/0ní přepychovou daň, kdežto 
z částky, nalézající se dne 1. července 1927 
ještě na skladě, zaplatí výše uvedený paušál 
podle váhy (8 haléřů za každý gram hrubé 
váhy stříbra, 2 Kč za každý gram hrubé váhy 
zlata) a podle počtu a druhu hodinek. Paušál 
z těchto zásob jest platiti ve 4 stejných čtvrt
letních lhůtách, z nichž první je splatna 15 
srpna 1927, místně příslušnému bernímu 
úřadu. Na příslušné složence budiž vyznačeno, 
že jde o paušál přepychové daně.

(7) Zásoby výše uvedeného přepychového 
zboží, které se nalézaly dne 1. května 1927 na 
skladě u obchodníků v drobném nebo u osob, 
jež takové zboží pro tyto obchodníky přecho
vávaly, zdaní držitelé místo v drobném pro
deji paušálem, který činí 15% ročního prů
měru přepychové daně, kterou tito obchodníci 
byli povinni zaplatiti z celé tržby všeho pře
pychového zboží v letech 1924—1926, Po
platníci tito musí podati nejdéle do 15. čer
vence 1927 finančnímu úřadu přihlášku, 
v níž jest uvedena výše přepychové daně, 
kterou v letech 1924—1926 byli povinni za
platiti, roční průměr těchto částek a výše da

ňového paušálu. U poplatníků, kteří prodej 
zboží nyní paušalovaného neprovozovali po celé 
tříletí 1924—1926, určí se základ 15%ního 
paušálu dobrozdáním znaleckým. Poplatníci 
tito ohlásí toliko tržbu za dobu, po kterou ob
chod provozovali. Paušál jsou obchodníci 
v drobném povinni odvésti ve 4 stejných čtvrt
letních lhůtách, z nichž první jest splatna dne 
15. srpna 1927, místně příslušnému bernímu 
úřadu a na složence vyznačiti, že jde o pau
šál přepychové daně.

(8) Také paušálem zaplaceným ze zásob 
jest ícryt toliko rozdíl mezi přepychovou daní 
a 2%ní daní z obratu, takže prodej těchto 
zásob podléhá 2%ní dani.

(9) částky, které obchodníci na paušál do 
1. července 1927 již předem zapravili, mohou 
si v přihlášce, k paušalování z celkového pau
šálu odečísti.

(10) Finanční úřad vydá všem poplatníkům 
na paušál zvláštní platební rozkaz. Po dobu 
platnosti této vyhlášky nejsou výrobci výše 
uvedeného přepychového zboží povinni vésti 
ohledně tohoto zboží zásobník a daňovou 
knihu.

(11) Při vývozu zboží, z něhož byl zaplacen 
paušál, nemá žádný podnikatel nárok na vrá
cení paušalované daně podle §u 22, odst. 1., 
zák. č. 268/1923 Sb; z:-srn. ve znění• zákona- 
č. 246/1926 Sb. z. a n.

(12) Jinak platí o tomto paušálu veškerá 
ustanovení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve 
znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n., jakož i vl. 
nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. nař. 
č. 247/1926 Sb. z. a n.

(13) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušiti.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 1. 
července 1927.

Dr. Engliš v. r.

85.
Vyhláška ministra financií 

zo dna 11. juna 1927,
kíorou sa čiastočne prevádza vládné naria- 
denie zo dna 26. jamiára 1925, č. 83 Sb. z. 
a n., o úpravě sídiel a obvodov štátnych mer- 
níckych úradov evidencie pozemkového kata

stru na Slovensku.
Počínájúc dňom 1. júla 1927 zahájia podlá 

§u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n. svoju 
činnost’ štátny mernícky úřad evidencie po
zemkového katastru v Kežmarku a onen v Le
voči sa ruší.

Dr. Engliš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


