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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
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ložil zmíněné prohlášení, musí mlýn při odve
dení mouky, mlýnských výrobků nebo otrub 
vydati zemědělci potvrzení podle připojeného 
vzorce (vzorec A/2), na němž musí též 
uvésti číslo, vyznačené na prohlášení. Mzda za 
mletí (melné nebo rněřičné) podléhá pravi
delná dani z obratu i tehdy, když mlýn není 
povinen platiti paušál z mletí ve mzdě. Mlýn, 
který má zároveň zemědělské hospodářství, 
není povinen platiti paušál z toho množství 
mouky, mlýnských výrobků a otrub, které 
sernlel pro vlastní hospodářství a tam je sku
tečně také spotřeboval.

Mlýn, který provádí mletí ve mzdě přímo 
pro stát nebo pro takové státní podniky, které 
nenáležejí k podnikům, spravovaným podle 
zásad obchodního hospodaření, není povinen 
z tohoto mletí platiti ani paušál ani daň 
z obratu za podmínek, stanovených v čl. 10 
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. 
nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.

(1S) Každý mlýn, který mele obilí nebo 
luštěniny ve mzdě (odst. 6.), jest povinen 
vésti o tomto mletí dvojmo průpisem mlecí 
výkaz podle připojeného vzorce (vzorec B); 
originál jednotlivých položek tohoto mlecího 
výkazu musí mlýn uschovati a propis ode
vzdat! při odvedení mouky, mlýnských vý
robků nebo otrub tomu, pro koho mletí ve 
mzdě provedl. Propis tento nahrazuje stvr
zenku podle odst. 3. této vyhlášky. Mlýn, 
který mele obilí nebo luštěniny ve mzdě pro 
vlastní spotřebu zemědělců (odst. 12.), jest 
povinen vésti o tomto mletí zvláštní mlecí 
výkaz podle připojeného vzorce (vzorec C) ; 
místo mlecího výkazu podle vzorce C může 
mlýn vésti o tomto mletí zvláštní mlecí výkaz 
podle připojeného vzorce (vzorec C/2), který 
obsahuje zároveň také prohlášení a potvrzení, 
uvedená v odst. 12. vyhlášky. O tom, že ze
mědělec podepsal v mlecím výkazu C/2 pro
hlášení, musí mlýn při odvedení mouky,-mlýn
ských výrobků nebo otrub vydati zemědělci 
nebo jeho zástupci potvrzení, uvedené v po
sledním sloupci mlecího výkazu C/2; v tomto 
potvrzení musí býti vyznačeno běžné číslo, 
pod kterým obilí nebo luštěniny, dané země
dělcem k semletí ve mzdě, byly zapsány do 
mlecího výkazu C/2. Místo zemědělce může 
prohlášení podle vzorce A/l nebo prohlášení 
v mlecím výkazu C/2 podepsati v jeho za
stoupení i jiná osoba (na př. kočí), jejíž pod
pis má týž účinek, jako by prohlášení po
depsal zemědělec sám. Všechny tři mlecí vý
kazy) jež jsou kolku prosty, musí býti list za 
listem číslovány a běžná čísla v nich musí

býti vyplňována postupně za sebou podle toho, 
jak zboží došlo do mlýna. Běžné číslo, datum 
převzetí zboží, jméno a adresu dodavatele 
(příkazce) nebo zemědělce, jakož i druh a 
množství převzatého obilí a luštěnin musí 
mlýn zapsati v patřičném mlecím výkazu 
hned, jakmile zboží to převzal k semleC ve 
mzdě. Rovněž tak musí zemědělec nebo v jeho 
zastoupení jiná osoba podepsati prohlášení, 
uvedené v mlecím výkazu C/2, hned, jakmile 
zboží bylo mlýnu odevzdáno k semletí. Ostatní 
sloupce mlecího výkazu vyplní mlýn později, 
nejpozději však tou dobou, kdy vydává mou
ku, mlýnské výrobky nebo otruby maj etniku 
zboží nebo na jeho příkaz jiné osobě. Mlýn, 
který dodává mouku, mlýnské výrobky nebo 
otruby, jež vyrobil na svůj účet, musí na kaž
dou dodávku zmíněného zboží vydati při je
jich odeslání dodací list (nebo účet nebo 
zvláštní stvrzenku). Dodací list (nebo účet 
nebo stvrzenku) nebo propis mlecího výkazu 
B nebo potvrzení podle vzorce A/2 po případě 
C/2 jest povinen, kdo mouku, mlýnské vý
robky nebo otruby odváží ze mlýna, během do
pravy uschovávati a na požádání tyto listiny 
předložití finančním kontrolním orgánům.

(2) „Výtah z vyhlášky", nalézající se na 
zadní straně vzorce A/l, který jest přílohou 
vyhlášky č. 123/1927 Sb. z. a n., se pozmě
ňuj e takto:

a) věta první v odstavci druhém se nahra
zuje zněním „Tuzemský mlýn, vyrábějící 
mouku, mlýnské výrobky nebo otruby ve 
mzdě, jest povinen s výjimkami uvedenými 
v odst. 12. této vyhlášky platiti paušál za vý
robce, a to z průměrné bursovní ceny obilí 
nebo luštěnin, znamenané na všech českoslo
venských plodinových bursách v době od 1. do 
20. v měsíci, předcházejícím měsíci, v němž 
bylo započato s mletím ve mzdě, ke kteréžto 
ceně připočte se 20 Kč melného";

b) na konci věty třetí v odstavci třetím se 
škrtnou slova „a uschována jako doklad daňo
vého záznamu nebo obchodních knih";

c) věta pátá v odstavci třetím se nahra
zuje zněním „O tom, že zemědělec mlýnu 
předložil zmíněné prohlášení, musí mlýn při 
odvedení mouky, mlýnských výrobků nebo 
otrub vydati zemědělci potvrzení podle připo
jeného vzorce (vzorec A/2), na němž musí 
též uvésti číslo, vyznačené na prohlášení".

(3) Vyhláška tato je účinnou dnem uve
řejnění.

Dr. Engliš v. r.
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