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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
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cím zařazuje se s platností od školního roku 
1927/28 podle § 14 d), odšt. 3. zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a doplnění 
živnostenského řádu, a podle nařízení mini
stra obchodu ve shodě s ministrem kultu a vy
učování ze dne 26. července 1907, č. 180 ř. z., 
do seznamu oněch živnostenských učilišť, je
jichž vysvědčení na odchodnou nahrazují prů
kaz řádného dokončení učebního poměru (to
varyšský list neb zkoušku tovaryšskou), opo- 
vídají-íi ženy živnost oděvnickou omezenou na 
šití ženských a dětských šatů.

Dr. Hodža v. r. Novák v. r.

129.
Zákon ze dne 14. července 1928

o nabytí místní dráhy Votice—Sedlčany 
státem.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Připojená úmluva, sjednaná mezi republi

kou Československou, zastoupenou jménem 
vlády ministry železnic a financí se strany 
jedné a akciovou společností místní dráhy 
Votice-Sedlčany se strany druhé, podle které 
nabývá stát dnem 1. ledna 1928 této místní 
dráhy, se schvaluje.

§ 2-
Ministr železnic se zmocňuje, aby uhradil 

provozní výdaje této místní dráhy za rok 1928, 
nekryté jejími provozními příjmy a výdaje 
na zúročení a úmorovou splátku hypoteční 
zápůjčky v rámci rozpočtu státního podniku 
„československé státní dráhy” skupina II., 
oddíl III., § 5 státního rozpočtu pro rok 1928.

§ 3.
Ministr financí se zmocňuje, aby schodky 

místní dráhy za léta 1921—1923 vzniklé 
v částce 467.460'94 Kč, které byly zatímně 
hrazeny zálohou z pokladních hotovostí, uhra
dil podle čl. XIX, odst. 3. finančního zákona 
pi'o rok 1928.

§ 4.
Veškeré úkony s provedením tohoto zákona 

související, majetkové převody, podání, zápisy, 
připojená úmluva, jakož i jiné listiny jsou 
osvobozeny ode všech veřejných daní, dávek, 
kolků a poplatků.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedou jej ministři železnic a financí.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Najman v. r.
Novák v. r,

za ministra Dr. Engliše.

§ 5.

Příloha.

Úmluva
sjednaná mezi republikou československou, 
zastoupenou ministry železnic a financí jmé
nem vlády (v následujícím krátce ,,stáť‘) se 
strany jedné a akciovou společností místní 
dráhy Votice — Sedlčany (v následujícím 
krátce „společnost") se strany druhé o nabytí

místní dráhy Votice—Sedlčany státem.

Článek I.
Společnost postupuje státu dnem 1. ledna 

1928 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky 
veškerého movitého i nemovitého jmění spo
lečnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno 
v knihách pozemkových (všeobecných nebo 
železniční knize) anebo není, s veškerými 
právy a závazky jejími, zejména železniční 
trati společnosti z Votic do Sedlčan, tvořící 
předmět koncesní listiny ze dne 16. května 
1893, č. 95 ř. z., s veškerým movitým i ne
movitým příslušenstvím, se všemi vozidly a 
veškerými zásobami, jakož i veškerého ostat
ního jmění společnosti se všemi aktivy i pa
sivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle 
svého určení se schválením státní správy spo
třebován.

článek II.

Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu pla
cení podle platného, státní správou schvále
ného umořovacího plánu zbytek dosud ne- 
umořené části hypotekární zápůjčky, uza
vřené u Zemské banky království českého, 
nyní u Zemské banky (dříve Zemské banky 
království českého) v Praze v jmenovité hod
notě 1,096.000'— Kč, t. j. slovy jedenmilion- 
devadesátšesttisíc Kč.

Veškeré akcie postupuje společnost státu 
bez zvláštní úplaty. Tyto akcie společností vy
dané společnost opatří a státu odevzdá do 31. 
ledna 1928.


