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106.

Nařízení zemského presidenta na Moravě 

ze dne 19. listopadu 1927,
jímž se mění prováděcí nařízení k morav
skému zemskému zákonu ze dne 18. prosince 
1882, čís. 1 mor. z. z. z roku 1883 ve znění 
zákonů z 20. června 1895, čís. 81 mor. z. z., 
a ze 4. července 18S9, čís. 68 mor. z. z., o při
spívání společností proti ohni pojišťujících 
na útraty hasičských sborů a na podporování 

hasičů nehodou stižených.

Na základě zmocnění ve smyslu § 55 
ústavní listiny československé republiky, ob
saženého v § 9 zemského zákona moravského 
ze dne 16. prosince 1882, čís. 1 mor. z. z. z roku 
1883 ve znění zákona ze dne 4. července 1899, 
čís. 66 mor. z. z. mění se prováděcí nařízení ze 
dne 10. prosince 1883, čís. 78 mor. z. z. ve znění 
místodržitelské vyhlášky z 13. září 1895, čís. 
69 mor. z. z. k moravskému zemskému zákonu 
ze dne 16. prosince 1882, čís. 1 mor. z. z. z r. 
1883 ve znění zákonů z 20. června 1895, čís. 61 
mor. z. z. a ze dne 4. července 1899, čís. 66 mor. 
z. z. o přispívání společností proti ohni po
jišťujících na útraty hasičských sborů a na 
podporování hasičů nehodou stižených v do
hodě s moravským zemským výborem takto:

čl. I.
Prováděcí nařízení ze dne 10. prosince 1883, 

čís. 78 mor. z. z. ve znění místodržitelské vy
hlášky z 13. září 1895, čís. 69 mor. z. z., v pří

čině provedení zákona ze dne 20. června 1895 
o přispívání společností proti ohni pojišťují
cích na útraty hasičských sborů a na podpo
rování hasičů nehodou stižených, k § 3, zníti 
bude nyní takto:

„K § 3. Za účelem volby zástupců
zúčastněných společností pojišťovacích do 
komise pro rozdělování podpor z mor. ha
sičského fondu rozdělí se všechny na Mo
ravě a v mor. enklávách ve Slezsku působící 
pojišťovací společnosti na 4 skupiny, z nichž 
každá skupina obsahovat! bude pojišťovací 
společnosti, jichž hrubý prémiový příjem 
v roce předcházejícím volbě zástupců pojišťo
ven pro rozdělování podpor z mor. hasičského 
fondu činil přibližně jednu čtvrtinu celkového 
hrubého příjmu na požárních prémiích v do
tyčném roce pojišťujícími společnostmi na 
Moravě a v mor. enklávách ve Slezsku půso
bícími vybraných, pokud se týče jichž 2% 
hasičský příspěvek v roce předcházejícím 
volbě činil přibližně jednu čtvrtinu celkového 
obnosu na tomto příspěvku pojišťovnami mor. 
zem. fondu hasičskému odvedeného.

Každá z těchto skupin navrhne mor. zem
skému výboru 2 zástupce do komise.

Které pojišťovací společnosti příslušejí do 
jednotlivých skupin, určí mor. zemský výbor 
vždy před provedením volby zástupců po
jišťoven na základě výše odvedených 2%ních 
hasičských příspěvků v předchozím roce.

Volba 4 zástupců hasičských sborů provede 
se na návrh jednot sborů hasičských na Mo
ravě se nalézajících, a to v nynější době Mor. 
zemské jednoty hasičské, dále svazu Deut-
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seber Landesverband fůr Feuerwehr- und 
Rettungswesen in Mahren, dále Českého od
boru svazu všeob. podporovací pokladny do
brovolných sborů hasičských a organisova- 
ných hasičských sborů obecních na Moravě 
a konečně německého odboru téhož svazu tím 
způsobem, že každá z těchto institucí navrhne 
mor. zemskému výboru po třech osobách.

Funkční období všech zástupců komise sta
noví se na 5 let.

Komisi svolává mor. zemský výbor nejméně 
jednou ročně a zasedá tato pod předsed
nictvím referenta zemského výboru pro zále
žitosti hasičské."

čl. II.
První volba zástupců do komise dle hořej

šího nařízení provede se během roku 1928 
ještě před rozdělením podpor z mor. hasič
ského fondu za rok 1928. O rozdělení těchto 
podpor rozhodovati bude již tato komise.

Remeš v. r.
za zemského presidenta.

167.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministry průmyslu, obchodu a živností 
a zemědělství 

ze dne 28. listopadu 1927,
kterou se pozměňuje vyhláška ministra fi
nancí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu 
a živností a zemědělství ze dne 14. července 
1927, č. 128 Sb. z. a n., o paušalování daně 
z obratu u obilí a některých luštěnin, dováže
ných z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských 

výrobků a otrub.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona 
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, ustanovuji 
v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností a zemědělství:

(i) Odstavce 6, 10, 11, 12 a 13 vyhlášky 
č. 123/1927 Sb. z. a n. se nahrazují tímto 
zněním:

(e) Tuzemský mlýn, vyrábějící mouku, 
mlýnské výrobky nebo otruby ve mzdě, jest 
povinen s výjimkami uvedenými v odst. 12. 
této vyhlášky platiti paušál za výrobce, a to 
z průměrné bursovní ceny obilí nebo luštěnin,

znamenané na všech československých plodi
nových bursách v době od 1. do 20. v mě
síci, předcházejícím měsíci, v němž bylo zapo
čato s mletím ve mzdě, ke kteréžto ceně při
počte se 20 Kč metného z každého q obilí nebo 
luštěnin. Průměrná cena u jednotlivých burs 
se zaokrouhlí na celé koruny, a to dolů, činí-li 
zlomek koruny 50 h nebo méně, a nahoru, pře
sahuj e-li zlomek koruny 50 h, kdežto prů
měrná cena všech burs se zaokrouhluje na 
celé desítky korun, a to dolů, činí-li zlomek de
sítky korun 5 Kč nebo méně, a nahoru, pře
sahuj e-li zlomek desítky korun 5 Kč. Mimo 
paušál jest mlýn povinen platiti ještě pravi
delnou daň z obratu ze své mzdy (melného 
nebo měřičného).

(10) Paušálem jest kryta po 7. srpnu 1927
a) u mouky, mlýnských výrobků a otrub daň 

z obratu z veškerých dodávek, provedených 
po 7. srpnu 1927, nehledíc na to, jde-li o zboží, 
vyrobené v tuzemsku či dovezené z ciziny;

b) u shora uvedených luštěnin a obilí, do
vezených z ciziny, daň z obratu pouze z první 
tuzemské dodávky tohoto zboží, a to pod pod
mínkou, že dovozce co dodavatel prokáže (na 
př. originálem závěrečného listu, originálem 
účtu, celní kvitancí, duplikátem nákladního 
listu), že zmíněné zboží nakoupil přímo z ci
ziny a že z něho byl zaplacen při celním odba
vení paušál.

(11) Paušál se nevztahuje: na dodávky 
obilí a luštěnin tuzemského původu, na do
dávky pekařských výrobků a na výkony jed
natelů při zprostředkování dodávek zboží 
v odst. 4. zmíněného. Dále se paušál nevzta
huje na vlastní spotřebu mouky, mlýnských 
výrobků nebo otrub u zemědělců; hodnota 
této vlastní spotřeby podléhá pravidelné dani 
z obratu případně zemědělskému paušálu.

(12) Tuzemský mlýn, vyrábějící mouku, 
mlýnské výrobky nebo otruby ve mzdě, není 
povinen platiti paušál tehdy, když mletí pro
vedl pro zemědělce, který mu předložil pro
hlášení podle připojeného vzorce (vzorec 
A/l), že výrobky z obilí nebo luštěnin, da
ných k semletí, jsou určeny výhradně pro 
vlastní spotřebu jeho hospodářství. Na každé 
množství takového obilí nebo luštěnin, semí
laných ve mzdě, nutno předložití zvláštní pro
hlášení. Zmíněná prohlášení musí býti mlý
nem postupně za sebou číslována podle toho, 
jak zboží, jehož se týkají, došlo do mlýna. 
Běžné číslo musí mlýn na prohlášení vyzna
čit! hned, jakmile zboží bylo mlýnu k semletí 
odevzdáno. O tom, že zemědělec mlýnu před


