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Předání a převzetí spisů podle odst. I., č.
2—4, jest provésti a ukončiti do dvou měsíců 
po nabytí účinnosti části IV. úmluvy mezi re
publikou československou a republikou Pol
skou ze dne 23. dubna 1925 o otázkách práv
ních a finančních podle článku 33. této úmluvy.

VII.
Tento zápis byl vyhotoven dvojmo v jazyku 

československém a polském; obojí znění jest 
authentieké.

Tomu na svědomí zmocněnci tento zápis 
podepsali.

Dáno ve Varšavě, dne 14. měsíce dubna roku 
jeden tisíc devět set dvacet sedm.

Dr. KOUKAL.

WLODZIMIERZ JABLOŇ SKI.

Wydanie i przejecie akt wyszczególnionych 
w ust. I p. 2—4 nálezy przeprowadzič i usku- 
tecznič w ciagu dwóch miesiecy po dniu, 
w którym stosownie do art. 33 umowy za- 
wartej pomi§dzy Kzeczapospolita Polsky a 
Republika Czeskoslowacka dnia 25 kwietnia 
1925 r. w sprawach prawnych i finansowych 
wejdzie w žycie cz§šc IV tej umowy.

VIL
Niniejszy protokol sporzadzono w dwóch 

egzemplarzach w jazyku polskim i czeskoslo- 
wackim, przyczem obydwa teksty sa auten- 
tyczne.

Na dowód czego pelnomocnicy podpisali ni
niejszy protokol.

Sporzadzono w Warszawie dnia 14. kwiet
nia roku tysiac dziewiečset dwadziešcia siedm.

Dr. ANTONÍN KOUKAL.

WLODZIMIERZ JABLOŇSKI.

Vyhlašuje se s tím, že vláda republiky československé schválila dne 24. května 1928 
zápis a že zápis vešel téhož dne v platnost.

Dr. Beneš v. r.

126.
Vládní nařízení 

ze dne 17. července 1928 
o úpravě některých právních poměrů týka
jících se okresních záložen hospodářských 

v Čechách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 48 a 49 zákona ze dne 6. června 1924, 
č. 128 Sb. z. a n., o okresních záložnách ho
spodářských a kontribučenských fondech pe
něžních v Čechách, a podle § 71, odst. 4 zákona 
ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., 
o organisaci politické správy:

§ 1.
(O Obvody a sídla okresních záložen ho

spodářských v Čechách, jež tyto záložny mají 
v den před účinností zákona č. 125/1927 Sb. 
z. a n., nejsou tímto zákonem dotčeny.

(2) Obvody nově zřizovaným okresním zá
ložnám hospodářským stanoví a o změnách

obvodů a sídel záložen již zřízených rozho
duje zemský výbor po slyšení okresního vý
boru (okresních výborů), nečiní-li proti změ
nám těm námitek zemský úřad. Při tom jest 
dbáti zásady, aby obvody okresních záložen 
hospodářských majících sídla v obvodu okres
ního úřadu nepřesahovaly tohoto obvodu.

(3) V případech změn obvodů záložen roz
hoduje spory o přikázání podílů účastníků 
nebo poměrné části jmění okresních záložen 
hospodářských, nedohodnou-li se zúčastněné 
záložny, zemský úřad přihlížeje k závazkům 
s podíly zároveň přejímaným. Před svým roz
hodnutím vyslechne zemský úřad zúčastněné 
okresní výbory a zemský výbor.

(4) Firma záložny zní i nadále: Okresní zá
ložna hospodářská v...............

§ 2.

Okres, v jehož obvodu po účinnosti zákona 
č. 125/1927 Sb. z. a n. má okresní záložna ho
spodářská své sídlo, může se přihlásiti za 
účastníka záložny hospodářské podle ustáno-
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vení, jež zákon č. 128/1924 Sb. z. a n. stanovil 
pro účastenství zastupitelského okresu. Byl-li 
zastupitelský okres účastníkem záložny, jest 
po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. 
účastníkem okres, v jehož obvodu má záložna 
své sídlo.

§ 3.
Záruku za vklady záložny ve výši zákonem 

stanovené i dobrovolnou úmluvou převzaté 
přejímá za zastupitelský okres po účinnosti 
zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. okres, v jehož 
obvodu má záložna své sídlo.

§ 4.
Po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. 

bude vykonávali působnost, jež podle zákona 
č. 128/1924 Sb. z. a n. příslušela okresnímu 
zastupitelstvu nebo okresnímu výboru býv. 
zastupitelského okresu, okresní výbor, pokud 
tímto nařízením se nestanoví jinak (§ 5 a § 6).

§ 5.
Okresnímu zastupitelstvu vyhrazuje se pů

sobnost, jež náležela býv. okresnímu zastupi
telstvu podle §§ 26, 34, 41 a 46 zákona č. 
128/1924 Sb. z. a n.

§ 6.

(O Okresnímu úřadu vyhrazuje se působ
nost, jež náležela býv. okresnímu výboru po
dle ustanovení bodu 4, odst. 3, § 4, podle 
§§ 22, 44 a 45 odst. 4, zákona č. 128/1924 Sb. 
z. a n. Před rozhodnutím o odvoláních (stíž
nostech) podle těchto ustanovení budiž slyšen 
okresní výbor, má-li se při rozhodnutí posou- 
diti též účelnost naříkaného opatření (upsání 
podílů družstevních, stavby nebo koupě domu, 
zřízení nové okresní záložny hospodářské a 
pod.).

(“) Působnost okresního výboru týkající se 
svolání valné hromady delegátů a vzetí urči
tých předmětů v program valné hromady de
legátů přísluší zároveň i okresnímu úřadu. 
Svolání valné hromady delegátů budiž ozná
meno i okresnímu úřadu, jemuž zároveň za
slány buďtež přepisy účtu výročního.

§ 7.
t1) Po účinnosti zákona č. 125/1927 Sb. z. 

a n. bude vykonávati působnost, která podle 
zákona č. 128/1924 Sb. z. a n. příslušela zem
skému správnímu výboru, zemský výbor, po
kud tímto nařízením se nestanoví jinak (§ 1
a § 8).

(2) Zemský výbor podává každoročně zem
skému zastupitelstvu celkovou zprávu o okres
ních záložnách hospodářských.

(3) Zemskému výboru náleží, aby dával 
všem okresním záložnám hospodářským po 
případě prostřednictvím Svazu okresních zá
ložen hospodářských občasně přiměřené po
kyny, jde-li o ukládání hotovostí záložen po
dle odst. 3, čl. 9 vládního nařízení ze dne 13. 
prosince 1924, č. 269 Sb. z. a n., kterým se 
provádí zákon ze dne 6. června 1924, č. 128 
Sb. z. a n., o okresních záložnách hospodář
ských a kontribučenských fondech peněžních 
v Čechách. Tím se mění ustanovení čl. 9, odst. 
4 téhož nařízení.

§ 8.

(1) Zemskému úřadu vyhrazuje se působ
nost, jež náležela zemskému správnímu výboru 
co do vyřizování sporů podle ustanovení § 2, 
§ 4, odst. 3, bodu 4, § 36, odst. 1 poslední věty, 
§§ 44 a 45, odst. 4 a působnost podle ustano
vení § 37, odst. 4 zákona č. 128/1924 Sb. z. 
a n.

(2) Ustanovení věty druhé odst. 1, § 6 platí 
obdobně. Zemský výbor budiž slyšen též před 
rozhodnutím podle odst. 4, § 37 zákona č. 
128/1924 Sb. z. a n.

§ 9.
Práva a povinnosti, jež náležely obci pražské 

ohledně okresních záložen hospodářských na 
Smíchově, v Karlině a v Hostivaři, zůstávají 
zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n. nedotčeny.

§ 10.

Ustanovení tohoto nařízení vztahují se i na 
okresní záložny hospodářské po účinnosti zá
kona č. 125/1927 Sb. z. a n. zřízené nebo 
s jinou záložnou spojené.

§ li-
Kde v §§ 4 a násl. zákona č. 128/1924 Sb. z. 

a n. mluví se o zastupitelském okresu a kde 
v tomto nařízení mluví se o okresu, okresním 
neb zemském úřadu, zastupitelstvu, nebo vý
boru bez bližšího označení, rozumí se tím okres 
a orgány zřízené podle zákona č. 125/1927 Sb. 
z. a n. Příslušnost jejich určuje se sídlem zá
ložny.

§ 12.
Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň 

s účinností zákona č. 125/1927 Sb. z. a n.;
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provede je ministr vnitra, financí, spravedl 
nosti a zemědělství.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.
Černý v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Hodža v. r. Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Najman v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.
Novák v. r.,

též za ministra Dra Engliše.

127.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem zemědělství 
ze dne 2. července 1928 

o paušalování daně z obratu u drobných ze
mědělců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Podle §u 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 ministrem zemědělství:

f1) Ustanovení vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne 15. 
července 1925, č. 175 Sb. z. a n., o paušalo
vání daně z obratu u drobných zemědělců na 
Slovensku za rok 1924, a vyhlášky ministra 
financí v dohodě s ministrem zemědělství ze 
dne 6. listopadu 1925, č. 231 Sb. z. a n., 
o paušalování daně z obratu u drobných ze
mědělců v Podkarpatské Rusi za rok 1924, 
platí obdobně i pro rok 1927 s těmito úchyl
kami :

Místo tabulky, která jest součástí vyhlášky 
č. 175/1925 Sb. z. a n. a v níž jest vyznačena 
daň z 1 jitra, připadající na průměrné čisté 
katastrální výnosy obecní z 1 jitra, platí ta
bulka, která jest součástí této vyhlášky.

U zemědělců, kteří jsou povinni plniti ze 
své usedlosti naturální výměnek, nesmí částka 
(rovnající se l%ní dani z obratu z hodnoty 
naturálního výměnku), na jejíž odečtení od 
paušálu mají nárok, přesahovat! u jednoho 
výměnku a u více výměnků j/š celkového 
zemědělcova paušálu.

Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží 
od zemědělců, jimž daň z obratu pro rok 1927 
byla vyměřena paušálem, nemají při vývozu 
zmíněného zboží nárok na vrácení daně podle

§u 22, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve 
znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.

(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění.

Novák v. r.
za ministra Dr. Engliší.

Tabulka k vyhlášce č. 127/1928 Sb. z a n.

Průměrný čistý katastrální výnos 1 Daň z 1 jitra
obecní z 1 jitra

Kč Kč

1 — 2'—

2’— 2'20
O •_O 2'50

4'— 3'—

S — 3'70
6‘— 4'40
7'— 5'—
8'— 6—
9'— 7'—

10'— 7'50
11'— 8*50
12'— 9—
13'— 9'50
14'— 10'50
15'— 11—
16'— Í2'50

17'— 13'50
18'— 14—
19'— 15—
20— 15-50

21— 17—
22— 18—
23— 19—
24— 19—
25— 20—
26— 20—
27— 20—
28— 20—
29— 21—
30'— a vyšší 22—

128.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 2. července 1928 

o vysvědčeních Veřejné školy odborné pro 

ženská povolání v Šumperku.

Veřejná škola odborná pro ženská povolám 
v Šumperku s německým jazykem vyučova


