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216.

Vyhláška ministra veřejných prací 
dne 29. prosince 1^28

o stanovení úředních pimcovních značek.

Podle §§18 a 26 zákona ze dne 16. pro
since 192 7, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1928, o ryzosti 
a puncovní kontrole platinového, zlatého a 
stříbrného zboží (puncovního zákona) sta
noví se tyto úřední puncovní značky:

1. úřední puncovní značka pro 
platinové z b oživ tuzemsku vyro
bené a zákonité ryzosti jest svatováclavská 
koruna, nad níž jest obraz Hradčan se zapa
dajícím sluncem. Obrys značky jest čtyřúhel
ník se stranou nad obrazem Hradčan goticky 
zalomenou.

“• Úřední puncovní značky pro 
větší zlaté zboží v tuzemsku vy
robené, všech čtyř zákonitých ryzostí, 
mají společný obrazec představující českého 
lva v oválném ohraničení; stupeň ryzosti jest 
vyznačen uprostřed spodní polovinv obrazce 
arabskou číslicí 1 až 4.

3- Úřední puncovní značky pro 
menší zlaté zboží v tuzemsku vy- 
r o b e n é, ^ všech čtyř zákonitých ryzostí, 
mají^ společný obrazec v oválném ohraničení 
rozdělený obloučkem ve dvě pole; v horním 
pěli jest vyobrazena polovina českého lva, ve 
spodním poli pak arabská číslice označující 
ryzosti č. 1 až 4.

4j Ú ř e d n í puncovní značky pro 
stříbrné zboží v tuzemsku vyro
bené, všech pěti předepsaných ryzostí, mají 
za společný obrazec znak Slovenska v rovno- 
ramenném trojúhelníku s otupenými rohy. 
Stupeň ryzosti jest vyznačen arabskou číslicí 
1 až 5 na levé straně obrazce. Pro větší před
měty používá se značek velkých, pro menší 
předměty značek malých.

5. úřední puncovní značka pro 
platinové zboží dovezené z ciziny 
jest svatováclavská koruna v obrysu obdél
níka, jehož hořejší strana jest vyklenuta.

6. úřední puncovní značky pro 
zlaté a stříbrné zboží dovezené 
z ciziny, zavedené vyhláškou ministerstva 
financí ze dne 14. října 1920, č. 596 Sb. z. a n., 
a.to: pro zlaté zboží lyra s písmenou č, ohra
ničená^ neste j nestranným osmiúhelníkem a 
pro stříbrné zboží heraldická lilie s písmenou 
č) ohraničená stojatou elipsou dole otupenou, 
zůstávají nadále v platnosti.

7. V ý v o zní značka pro nepuncované 
zlaté a stříbrné zooží vyvážené do ciziny, za
vedená vyhláškou ministra veřejných prací ze 
dne 30. října 1923, č. 216 Sb. z. a n., a předsta
vující kotvu přerývanou písmenou V v rovno- 
lamenném trojúhelníku s otupenými rohy 
zůstává v platnosti s tím dodatkem, že tato 
značka platí také pro nepuncované zboží pla
tinové, určené k vývozu do ciziny.

8- Pro zboží s obsahem 250/1000 
z 1 a i a zůstávají v platnosti úřední značky, 
zavedené vyhláškou ministra veřejných prací 
ze dne 18. listopadu 1925, č. 241 Sb. z. a n„ 
představující okřídlené kolo v nestejnostran- 
ném pětiúhelníku s číslicí 250 pro tuzemskou 
výrobu a bez číslice 250 pro cizozemské zboží.

9. úřední puncovní značky jsou pro 
všechny puncovní úřady stejné. Jejich vy- priloh 
obražení ve zvětšeném měřítku jest připo- ° 3 
jeno.

10. Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1929.

Dr. Spina v. r.

217.

Vyhláška ministra veřejných prací 
ze dne 29. prosince 1928 

o úředním označení platinového zboží.

Podle § 14 vládního nařízení ze dne 28. pro
since 1928, č. 215 Sb. z. a n., kterým se pro
vádí puncovní zákon a stanoví počátek jeho 
účinnosti, se dávají tyto pokyny:

1. Platinové zboží, jak v tuzemsku vyro
bené, tak i z ciziny dovezené, podléhá podle 
§ 1 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2 
Sb. z. a n. z r. 1928, o ryzosti a puncovní kon
trole platinového, zlatého a stříbrného zboží 
(puncovního zákona) puncovní kontrole.

2. Dosavadní zásoby platinového zboží, 
které jsou 1. ledna 1929 na skladě, nutno 
předložití nejpozději do 30. června 1929 pří
slušnému puncovnímu úřadu k úřednímu 
označení.

3. Platinové zboží, které je 1. ledna 1929 
na skladě a má alespoň ryzost 950/1000 a 
které i jinak vyhovuje předpisům puncov
ního zákona č. 2/1928 Sb. z. a n., označí se 
úředními puncovními značkami pro zboží pla
tinové, stanovenými vyhláškou ministra ve
řejných prací ze dne 29. prosince 1928, č. 216 
Sb. z. a n.

!
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4. Platinové zboží, které jest 1. ledna 1929 
na skladě a má nižší ryzost než 950/1000, 
označí se zásobní značkou, kterou tvoří 
u zboží nižší ryzosti než 950/1000 až do 
650/1000 spojená písmena velká P v cyrilice 
a latince ve způsobě monogramu, který je 
ohraničen po stranách obloučky, nahoře a 
dole přímkami, u zboží ryzosti pod 650/1000 
moucha ohraničená po stranách a dole přím
kami, nahoře obloučkem. Vyobrazení zásob
ních značek ve zvětšeném měřítku je připo
jeno k vyhlášce ministra veřejných prací ze 
dne 29. prosince 1928, č. 216 Sb. z. a n.

5. Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1929.

Dr. Spina v. r.

218.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 

jímž se mění obvody berních úřadů a finanč
ních ředitelství v zemi Slovenské a zemi Poe- 

karpatoruské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zák. čl. XXVIIÍ/1889, o změně or- 
ganisace finanční správy, a § 232, odst. 
zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. 
a n., o přímých daních:

§ I-
Obvody berních úřadů a finančních ředi

telství v zemi Slovenské, upravené podle §u 1 
a 2 vládního nařízení ze dne 18. října 192o, 
č. 204 Sb. z. a m, kterým se upravují obvody 
a sídla finančních úřadů na Slovensku, po
změňuj i se takto:

a) obce: Bokša, Bžany, Lomné, Miňovce, 
Mrázovce, Olšava Vyšná, Olšava Nižná, šan- 
dal, Tokajík, Turiany a Valkov vylučují se 
z obvodu berního úřadu v Giraltovcích;

obce: Ďapalovce, Girovce, Košarovce, Pako- 
stov, Petrovce, Piskorovce, Rafajovce, Ro- 
hožník, Sitnica Nižná a Sitnica Vyšná vylu
čují se z obvodu berního úřadu v Humen
ném ;

obce: Domaša Velká, Giglovce, Holčíkovce, 
Hrabovec Vysní, Kelča a Petejovce vylučují 
se z obvodu berního úřadu ve Vranově n./T.;

všechny jmenované obce připojují se k ob
vodu berního úřadu ve Vysním Svidníku;

b) obec Prestavlky vylučuje se z obvodu 
berního úřadu v Kremnici a připojuje k ob
vodu berního úřadu v Nové Bani;

c) obce: Bara Velká, Bara Malá, Borša, 
Černochov, Ladmovce, Seleška a Zemplín vy
lučují se z obvodu berního úřadu v Sečovcích 
a připojují k obvodu berního úřadu v Králov
ském Chlumci;

d) obce: Ovčie a Vitež vylučují se z ob
vodu berního úřadu v Celnici a připojují 
k obvodu berního úřadu v Prešově;

e) z obvodu berního úřadu v Pezinku vylu
čují se obce Orešany Dolnie a Orešany Hor
nic, které se připojují k obvodu berního 
úřadu v Trnavě, a obec Neštich, která se při
pojuje k obvodu berního úřadu pro Brati- 
slavu-venkov;

f) z obvodu berního úřadu v Krupině vy
lučuje se obec Babiná, která se připojuje 
k obvodu berního úřadu ve Zvoleni, a obec 
Santov, která se připojuje k obvodu berního 
úřadu v Levici;

g) z obvodu berního úřadu v Nové Bam a 
finančního ředitelství v Banské Bystrici vy
lučuje se obec Jedlové Kostolany, která se 
připojuje k obvodu berního úřadu ve Zlatých 
Moravcích a finančního ředitelství v Nitře, a 
dále obec Dolnia Trnávka, která se připojuje 
k obvodu berního úřadu v Kremnici;

h) obec Radošovce vylučuje se z obvodu 
berního úřadu v Piešťanech a připojuje k ob
vodu berního úřadu v Irnavě;

i) obec Donovaly vylučuje se z obvodu 
leiního úřadu v Ružomberku a finančního 
'•editelství v Liptovském Sv. Mikuláši a pn 
jojuje k obvodu berního úřadu a finančního 
■editelství v Banské Bystrici;

i) obec Harichovce vylučuje se z obvodu 
lerního úřadu v Levoči a připojuje k obvodu

NJnvP VSI.

§ 2.
nhvodv berních úřadů a finančních ředi- 
S v zemi Podkarpatoruské pozměňuj, se

ikto: .,
al obce- Hrušovo a Nižní Apša vylučujj so 

„t! krmhc, »W«

-M v Rachove a / i ředitelství
řadu v Tácové a iinanuimu
Chustu; ,
bl obce- Výlok a Keresztúr vylučuji se
obvodu berního úřadu v Sevlusi a připojuj 
obvodu berního úřadu v Berehove,


