
Sport ŠALÉ, 
ma). M. Šcdéová 

Brno;'ul: 9. května 2, tei19:48-s' 
. l 

BA BiČ KA 
BRNO~ Kobližná 15/17-

Vfho.dně doďávák6berce . 
z.ácJony~ jínc>ie~,""-byi:~;é~':' 
ťext,!ie a potřeb.( 
pro čalouníky 11 'sed'láře 

,~ - ,", 

1 

.-

:38-;g - (2(3 
. / 

v . . .' , " 

ZIVNOSTENSKA DAN 
drobných živností 

obchodních, řemeslných, hostinských adopra~nÍCh. 

- Text zákona o dani živnostenské č. 50/48 Sb. 

a prováděcích výnosů ministerstva financí s vysv'etlivkami, příklady a vzory 

podání zpracovali 

JUDr'JAROMÍR ŠPINKA JUD~ VILÉM FLEISCHLINGER 

CE NA Kčs 36.-
.... .,.. . ~ 

NÁKLADEM I TISKEbI ZÁŘE V BRNĚ 



-

/' , , 

O~TREDNI KNIHOVNA 
PRAVMO<E FAi<U:'TY UJIP 

C mv. O~.F 5ZL 
_._ ........ ··_······ .. ·•••·•· ...••.• n ••••• 

aVOD. 

Živnostenskd daň je jedním zce čtyř druhů daně z pracOvního 
důchodu. Jako první z této čtveřice byla v loňském roce uzákoněna 
daň ze mzdy, která se vztahuje na největší pO'čet osob pracujících -
na všechny zaměstnance. 

Nyní pfichází jako druhá na /řadu daň živnostenskd, které budou 
podrobeni všichr# drobní živnostnici, bez ohledu na to; zda provozují 
živnost řemeslnou, obchodní, hOsti'nskOu či dopravní. 

Živnostenskd daň bude prO' naše živnostnictvo nespOrnou úlevou 
nejen pO stránce materidlně-finanění, nýbrž hlavně také pa stránce 
formální. Pro pOplatníka živnostenské daně odpadá pro příště placení 
a pfiznávání všeobecné daně výdělkové a daně důchodOvé. POphltní
kova daňová agenda se tím zjednoduší tak, že,' v budoucnu bude si 
moci své daňOvé přiznám sestaviti sám, an!iž by musil vyhled~ti 
různé daňOvé kanceláře, odborníky a poradce. 

Při tom se J1fJdle předběžný'ch statistik očekdvá, že živnostenské 
dani bude pOdléhati ast' 200.000 drobných živnostenských podniků, 

takže z celkového počtu pOplatniků všeObecné daně výdělkové budou 
celé dvě tfetiny pOžívati výhOdy niOVé daně. 

aÚ!lem této brpžurky je pOSkytnouti živnostníkům-poplatníkům 
přehledným a skutečně lidovým ZPŮSObem informace o nové dani a 
dáti mu současně vodí~ko prO' přiznání q placeni daně. 

Autoři. 
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J. Vymezení malé živnosti. 

1. Živnostenská daň - daň z pracovního důchodn. 

Daň živnostenská, pod'Obně jak'O daň ze mzdy a daň, zemědělská. 
jest daní z pracDvníh'O důchodu. Jak'O taková, může se 'Ovšem vztaho
vati jen na tak'Ové živnosti, jejichž výnos možno v zásadě považovati 
za pracovní důchod, t. j. mzdu nebo plat majitele živnosti. Tak tomu 
jest pravidlem u drobných živností, kde p'Oplatník pracuje převážně sám, 
bez podstatné účasti cizích prac'Ovních sil a bez účasti značnějšího ka
pitálu (zásob zboží, strojního zařízení atd). Zákon 'O dani živnostenské 
č. 50/48 Sb. Vymezuje proto pro' účely tohotozákoltla zvláštní pojem 
»malé živnosti«, která vykazuje znaky právě uvedené a jíž poskytuje 
značné daňové zvýhodnění ve formě sazeb, platných pro daň ze-mzdy.-

2. Předpoklady daňové povinnosti. 

Živnostenské dani podléhali pouze malé živnosti ve zvláštním 
seznamu uvedené, které provozuje lysická osoba (neodevzdaná po
zůstalost) svým jménem a na svůj účet. Podmínkou daňové povin
nosti k dani živnostenské tedy jest, že: 

1. poplatník provozuje jednu nebo více malý.cl1 živností, uvedených 
v příloze zákona {) dani živnostenské č. 50/48 Sb. a v doplňuiícím sezna-
mu ministerstva financí; . 

'2; poplatníkem jest fysická osoba; 
3. poplatník provozuje živnost vlastním jménem a na vlastní účet. 
Uvedené tři podmínky musí býti u téhož poplatníka splněny sou

časně. V opačném případě nepodléhá živnost, resp. poplatník dani živ
nostenské, nýbrž dosavadní dani všeobecné výdělkové a dani důcho
dové (po př. dani podnikové, jež po uzákonení'Obě uvedené daně na
hradí). 
Příklady: 1.. P'o,plátmkem daně živnostenské není osoba právnická 

(na př. veřejnd obchodní spOlečnost), třebaže provozuje 
živnost v seznamu uvedenOu s jednou pracovní silou a 
třebaže, živnOst jest provozována jejím jménem a na 
její-účet. 

2. Poplatníkem daně živnostenské není fYSDCká osoba, 
která provozuje živnost v seznamu neuvedenou (na př. 
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obchod s motorovými vozidly, samostatne obchodní za
stoupení, zlatnictví, bar a pOd.), třebaže provoz se děje 
jejím jménem a na. její účet. 

3. Poplatnikem daně živnostenské není' Osoba fysicM,. 
která provozuje sice matoú živnost v seznamu uvedenOu, 
avšak živnost provozuje jménem a na účet jiné OSOby. 

, POplatníkem není na př.: "<> 

a) manžel, kdyz. živnostenský list zni na manželku a· 
živnost se tedy provozuje jejím jménem; 

.. b) náměstek živnosti, který proVOzuje žčvnost jtizén'em 
a na účet matitele' živnosti (pachtýř živnosti naproti 
tomu popJatníkem jest); 

c) národní správce, který provozuje žťvnost na úlet 
státu, zastoupeného Fondem národní obnovy atd. 

3. Živnost ve smyslu zákona o. danfživnostenské. 

Zákon č.50/48 Sb. () dani živnostenské mluví obecně o živnostech. 
avšak rozumí jimi i některé výdělečné činnosti, :které podle čl. V. uvo
zovacího patentu k živnostenskému řádu jsou z působnostil živnostoo
ského řádu vyňaty a tudíž živností ve smyslu ustanovem živnosten
ského řádu a zákonů jej měnících a doplňujících nejsou. Jeto na př. 
p'rodej n{)vin a periodických tiskopisů vůbec, prodej tabáku, obchod po
domní, sběr odpadových surovin, nebo jiná výdělečná činnost, konaná 
výhradně obchůzkou a pod. Výdělečná činnost podobného druhu není 
také podložena živnostenským ()právněním ve smyslu živnostenského 
řádu, nýbrž toliko Hcencí či povolením dohlédacího policejního úřadu. 
MlUVÍ-li proto zákon o provozováni živnosti na pokladě živnostenského 
oprávnění, rozumí jím i uvedené licence a povolení. Pojem »živnosti<<" 
a »živnostenského oprávnění«, nutno tedy vykládati Pf{) obor daně živ
nostenské odchylným způsobem, ne·ž· stanoví příslušné předpiSY živ-
nostep.sko-prá"ní, zejména pak živnostenský řád. . 

Zivností ve smyslu zákona O. dani živno.stenské ro.zumí se tedy: 
a) živno.sti ve smyslu živnosten~kého. řádu, t. j. živnosti, provozo

vané na základě živnostenského oprávnění ve smyslu ustanovení živ- .. 
l!ostenského řádu, t. j. živnostenského listu (na př. zámečnictví, obchod 
s potravinami) nebo koncesního dekretu (na př. živnost elektrotech
r::ická, knihkupectVÍ,' ()bchod s radioelektrickými zařízeními, živnost ko
minická, periodické dopravování osob atd.); 

b) výdělečné činnosti ze .živnostenského. řádu vyňfité a provOZ{)
vané toliko na základě licence nebo povolení dohlédacího policejního 
úřadu~ Patří sem na př. prodej n{)vin, tabáku a tabákových výrobků, 
střelného prachu, dále řemeslná ambulantní činnost, provozovaná na 

dkl dV rcence (nikoliv tedy živnostenského listu) obcházením, (ne ná 
po ne!lm\t1anovištO jako na př. brusičství, síťařství atd. 
pev ., 'k d' V' {} tenske') provo Ať T jest živnost (ve smyslu za ona o amZlvn s . '. -
zována: J:a podkladě živnostenského oprá vnění po~le živn?s.!e~ské~o 
řádu nebo na základě pouhého povolení či li5:ence, yzdy n;us~, J:Í! o ?e
které ze živností uvedených v seznamu zlvnostl, podlehaJIClch ZIV-
n{)stenské dani. 

4. Seznam živno.stí, podléhajících dani živnostenské. 

. Původní seznam malých živností, vydaný jak? př~oh~ zák~na 
o dani živnostenské č. 50/48 Sb., ?yl d?plněn na zaklade zákonil1evh~ 
zmocnění vyhláškou ministerstva fmancl ze d~e, 1. 6. }~48. Pro pre 
hlednost uvádíme seznam živností již v doplnenem znem. 

Seznam živno.sti. 
A. Živnosti řemeslné: 

1. Živnosti zpracující kámen, zeminy a sklo..: . . 'v' VN' 

Dlaždiči, mistři kameničtí, k:ameuO'sochařI, kaunna~l, hrncl~~, 
sklenáři, brusiči skla, štukatéři, výrobci cemen1oveho zbozl ... 

II. Živnosti kov zpracující: o o 

Elektrotechnici, hodináři, instalatéři vo~dv~vodu, p'l~~ov,~d~, 
ústředniíhotorpení a větrání, klempíři, kovan, ~ú~~OVa!l, ~ie?l.
kovci, nožíři, puškaři, pasíři, rytci, vulkamse:l,. zamec~~c~, 
mechanici, radiotechnici, liClJdiomecha!tlici, {lpÍlCl, !?VOIIJCl, 
kCJIVotlačitelé, galvani:séři, pilníkáN, sÍť'a['i a mřÍ:žmmc1; 

III. Živnosti papírenské a chemické:, . v. v, , 
Barvíři chemičtí cidiči fotogmfQve, kmhan a pnbuzne živ
nosti, sb'ěrny pro barv~ní a chemické čištění, mydláři. 

IV. Živnosti textilní: - . 'v. V' 'v. 
Provazní'ci, pletaři a tkalci, čalouníci, deko;aterl;. d~:!m~~n, 
výrobci hraček z textilií aJ jiných hmot, prymkan, snuran a 
portaři, soukenici, rpapučáři. 

V; Živno.sti kožedělné: 
.. Obuvníci rukavičkáři, orthopedisté,bandažisté, sedláři, ře-:-

menáři, brašnáři, bičaři, ozdobníci. 
VI. Živnosti dřevozpracujíeí: 'v. 

Bednáři dýmkaři kartáčníci, štMkaři, koláři, karosan, ko
šikáři ~ýwbci rákosového zboží, majitelé píl, v~f{)bCi park~~, 
truhláři, řezbáři, soustružníci, výro~ci ~udeb:mc? l!a.stroJu, 
ladiči pian, výr,obci perleťového zboZJ, Vyrobcldrevlte vlny, 
výr-obci palivového dříví. 
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VII. Živnosti potravinářské: 
Mlynáři, pekaři, cukráři, řezníci, uzenáři, koncesovaní stáčeči 
piva do lahvL 

VIII. Živnosti oděvní: 
Kloboučníci, kožešníd, krejčí, modisti; modistky, výrobci 
umělých květin a ozdobníci per, sce}.ovači látek. 

IX. Živnosti stavebnl: 
Lakýnúci, natěrači, maIí~i pokojů, pokryVači asfaltéři mistři . 
studnařští aJ pumpaři. " 

X. Živnosti poslužné: . 
Holiči a kadeĎn1c!, mistři kominičtí,. majitelé prádelen a žeh
líren, čističi budov a bytů, zahmtdníci, kapelníci hlídací živ
nosti, maséři a pedikéři, drnomistři, sběrny prádla.· 

;fB. Živnosti maloobchodní a ambulantní: 
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I. skup~na: Potnwiny, I?oživatiny, iZIboží osadnické a nápoje. 
II. skup!na: Te.~tiln5 zbo~í, deštn!~~, provaznické výrobky, spor

t~vn: a ry~~rs~e p~treby, koz;esiny všeho druhu, kůže, obuv
moke, sedlarske a calounické potřeby obuv 

III. skupina: Tapety, linoleum, hudebnín'ásltroj~, květiny, náby
te~: gr3lmofony,. gramofonl(wé desky, radio, radioelektrická
zanzen:, ZOOlOgIe. (d!0bt;á. živá zvířata), ~zoologické potřeby 
a po:nueky pro vyuoovam, pohřební potřeby. 

IV. skuPI~a: Zelez(), ocel, kovy, polotovary a vÝf>obky z nich, 
keraml'~a, sklo,. porcelánové a skleněné zboŽí,o.světlOlvací 
zanzem, elektrotechnické potřeby a zbQiží zbraně střelivo 
a výbušniny. ' , 

V. skupina: ZdraV<Qitní a ohladírenské zařízení, drogy barvy a 
laky;. materi~lní !,boŽí. vyiíma2ÍC speciální obchod; s parfu
merII, f()i~O-~lnOpr!stroJe a potreby, optické zboží, chirurgie, 
:dravoltulcke potrehy, lahora't()irní, gumové a techl1Ji!cké po-
treby a lZboží, semena. . 

VI. skupina.: ~oučástky a příslušenstvt k motorovým vozidlům, 
p()ihonne latky, pneumatiky. 

yll. skupinv~:. Kan~elářské stroje,· orga:nisační pomůcky, jízdní· 
kola,. SICI stroje, hospodářské stroje al součástky. 

VIII. skupma: Uhlí, palivo'Vé dříví, stavebniny, dřevo, dřevěné polo
tovary :a umě1lá hnojiva. 

IX. ~~upina.: Pa~ír, psací potřeby, filatelie, galanterie a umělecké 
z:vn?st!, ko~~név Zh~'Ži, hračky, koš.ikářské,. kartáčnické a 
~evene ~b~:zl,.?ets~e ko~árky, kuřácké potřeby, 'Obchod s pe
nm, veteStllctvl, poStO'Vll1 a kolkové ceniny. 

X. skupina: Hodiny a hodinky, klenoty, zlatnické a stříbrné 
zboží, je-li obchod s tímto zbožím provozován s jinou živ
ností, uvedenou v seznamu (tedy nikoliv samostatně). 

\~XI. skupina: Tabák a tabákové výpobky. 
XII. skupina: Knihkupectví, hudebniny, noviny a časopisy. " 

XIII. skupina: Ř.emeslná činnost ambulantní: KMláři, síťaři, drá
teníci, klempíři, brusiči, deštnikáři, košikáři, .bednáři, skle
náři, fotograf.ové, amb. řezání dlřeva, zvěroklestiči, čistírny 
peří. 

XIV. skupina: Odpadové suro,viny. 
XV. skupina: Obchodní jednatelství, je-li provowváno. s jinou 

živností uvedenou v seznamu (nikoliv tedy samostaJtně). 

C. živnosti hostinské: 
lIostince, ubytovad hostince, restamace, jídelny, uzenářské 
jídelny, závodní kantiny, bufety. Dále kavárny, vinárny a 
výčepy lihovin, vesměs pokud isou provozovány S'ciučasně 
s jinou potravinářskou živností, na př. u cukrářů, obchodech 
s lahůdkami a pod. (tedy nilmIiv samostatně). 

D. Živnostenská doprava motorovými vozidly, živnostenské povoz
nictví a pomocné živnosti dopravní. 
Zasilatelství, je-li provozováno s jinou dopravní živností 
(tedy nikoliv samostatně). 

Poznámka: . 
l.Živnols1enskou dopnwou motomvými vozidly se rozumí pravi

delná i nepravidelná dopmva nákladů motor.<wými vozidly, pravi
delná i nepravidelná nehromadná doprava o.sob (autoidfOlžiky), pravi
delná i nepravidelná hromadná d.oiPrava osob (aulvobusy, autokary). 

2. Živnolstenským povoznictvím se rozumí: povoznictví provozo
vané. zvířecími potahy, povDznictví provozoVlan1é motoro~mi vozidly 
(traktory do rychlosti 12 km/hod.). 

3. Pomocné dopravní živnosti :oahrnují dopravu mrtvol (pokud 
není současně provozována s pohřební koncesí) buď zvířecími potahy 
a pohřebními lalUtomobily, dále podnikatels,tví poštovních Jízd ve 
smlolJvě s ČSR apošiťo'Vní povozniotví provozo'Vané za paušál. 

Živnostenské dani podléhají jen:' 
/ 

1. Živnosti v seznamu výslovně uvedené (živnosti základ.ní), po 
př. též . . 

2. živnosti s oprávněním užším, které však pojmově jsou auto
maticky obsaženy v některé základní živnosti v seznamu uvedené' 
(živnosti dílčí) •. 
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Přiklady: 1. Výroba keramického zboží není v seznamu malých ziv
ností výslovně uvedena. Uvedená výroba je, však dílčím 
oprávněním živnosti hrnčířské, tedy živnosti v seznamu 
uvedené. Proto i výroba keramického zboží spadlÍ· pOd 
živnostenskou daň. -

2.Svrškařství není v seznamu výslovně uvedeno. Je však 
dílčí živností a podstatnou sOUčástí žiVMSti obuvlVÍcké 
jako Žíwostizákladní. Svrškařství proto pOdléhá živllUS
tenské dani, neboť seznam jej jako živnost dílčí ne
vylučuje. 

3. Obchod s nádobím není' v seznamu výSlovně uveden. Je 
však dílčím oprávněním obchodu se zbOžímtelezným, 
skleněným a TJOrcelánovým. Dani živnostensk'é proto 
podléhá. 

4. Obchod s pečivem a cukrovinkami není v seznam~ vý
slOvně uveden~ avšak jest, dílčím Oprávněním obchodu 
s pOtravinami. Dani živnostenské podléM. 

Dílčí živnesti jsou z daně živnostenské vyloučeny jen tehdy když 
seznam tak VÝslovně stanoví. . ' 
Příklad: Živnostenské oprávnění, znějíci na obchOd se zbOžím mate

riálním, zahrnuje v sobě automaticky také dílčí oprávnění 
ku prodeji zboží kosmetického a voňavkářského. Měl-li býti 
prodej zboží kosmetického a voiíavkářského z daně živ
nostenské vyloučen, bylo nutno to v sezrtamu zvláště vy
znf1!Čiti. Seznam Ž'ivností vyjádřil to slovy: »Materiální zbOží 
vyjímajíc speCiální ObchOdy s parfumerií.« Speciálním ob~ 
chodem s parfumerií se rozumí obchOd, kde aspoň 75% 
nákupu zbOží připadá na zbOží voňavkářské a kosmetické. 

U některých živnosti neuvádí seznam živnost základní sa:mu a 
naoPaJk vypočítává jednoHivé dílčí živnosti, na, které se živnostenská 
daň.pouze vztahuje (na př. u žavností hostinských). Proto dHčí živ
nOlstl v seznamu výslovně neuvedené (na př. bary) jsou naOlpak z daně 
živnostenské vyloučeny. . 

,ŽivnOS~i y seznamu neuvedené dani živnostenské nepodléhají. 
PlatI to zeJme?~ o ~šechživnOlstech velkoobchodních (na: př. velko~ 
obchodu s drozdlm, Jehož rozsah se mnoho neliší od potravinářských 
maloobchodů) a živnostech jednatelských s výjimkou obchodních jed
natelů, kteří sOl)'čaisně provolzují jinou malou živnost, v seznamu uve
den~~ (1!~ př. zámečnictví a obchodní zas'toupenÍ hospodářských 
stro~u): Z~,:?ost ma';oobchodní neztrácí však cha/rakter drobné žiiv
n?st!, Jesthz: d!~d~vá ~bo~í ~~Iším živnos'te'l1ským zpracovatelům (na 
pro zelew zamecmkovl,. prekhzky stolaři a pod.). 
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5. Znaky malé živnosti:' 

. Malou živností ve smyslu zákona o dani živnostenské rozumí se 
pO'uze -žíV,llost v seznamu výslO'vně uvedená, v níž: 

a) pracuje poplatní~ bud: 
aa) sám nebo 
bb) s jedním učněm nebO' 'v 

ce) s jedním zaměstnancem nebo s jednou osobou v pomeru 
podobném' pracovnímu nebo v • 

dd) s jedním zaměstnancem (s jednou osobou v pomeru po-
dobném pracovnímu) a s jedním učněm. -
Pokud by v případech bb)~dd) byla učněm nebo zaměst
nancem m~nželka, resp. družka (nebo manžel, resp. druh, 
jestliže porpla!t'l1Íkem je manželka, resp. družka) nebo ne
zletilé dHě (vnuk, pastorek, schovanec), nepočítají se do 
nejvýše přípustného POlčtu pracovních sil, pokud žijí s po
platníkem ve spotřebním společenstvÍ; 

b) základ daně, vypočtený podle zásad dále uvedených, avšak 
nestJJížený O' slevy (na příslušníky domácnosti atd.) nepřevyšuje 
120.000 Kčs. 

Malá žiVlnost jest pro účely zákona o dani žIvnostenské vymezena 
dvěma objektivními znaky: maximálním počtem činných osobv.a ma-, 
ximální hranicí daňového záklaiďu. Musí ovšem jíti o drobnou Zlvnost, 
v seznamu živností uvedenou. . . v I 

Oba znaky malé živnosti (počet činných osob, hramce danoveho 
zákla:du) musí b'Ý'ti splněny současně. . 
Příklady: 1. pOplatník pracoval po část roku (na př. jefen ,měsíc) 

s dvěma zaměstnanci; daňOVý základ vypocteny podle 
zásad daně živnostenské činí 110.000 Kčs. Poplatník ne
podléhá tivnostenské daní, nebOť v kalendá!ním roce za
městnával současně více jak jednOho zamestnance. 

2 Poplatník pracuje v živnosti pouze s manželkou, daňOvý 
. základ dosáhl 130.000 Kčs. Poplatník nepodléhá již živ- . 

nostenské dani, neboť základ překročil nejvyšší hranici 
daňového základu, t. j. 120.000 Kčs. NerozhOduje, že po 
odečtení příp. slev ,nla příSlušníky domácnosti, klesne 
zdanitelný základ po~ hranici 120.000 Kčs. . 

3. POplatník pmcuje v živnosti s jedním pomocníkem a 
s jedním učněm. Učeň se během roku dOučí (Ji zůstane 
dále u svého rrtlstra. Poplatník nepodléhá daní živnO
stenské nebOť během kalerúlářního roku zaměstnával 
více jak jednoho zaměstnance. 
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6. Maximální hranice daňového základu v malé živnosti. 
' , 

Daňový základ malé živnosti může nejvýše dosáhnouti hr~lni".a. 
120.000 Kčs. Daňovým základem rozumí se zd'e základ 
'O odčitatelné částky IZ důvodll invalidity, na příslUŠníky ~~"U~~U"'-'U a pod. 

Příklad: ObchOdnik s ndbytkem dOsáhl v kal. rOce UOO.OOO' /(čs 
v nákupu zboži. V obchOdě pracuje s jednou sítou (plalt 

. 40.000 /(čs rOčně). Je ženatý a má jedno dítě. Podle" pla-
-1(j-W'$VYhlášky má n'árok na 48.000 /(čs r'Očně. . 
Daň'Ový základ činí plat majitele 'Obch'Odu . 48.000 /(čs 
6%přirážka na nákup zbOží. . 66.000 /(čs 

20 % přiráŽka na plat. . . . . . .' . ~§JJflllJSčs 
Daňový základ čbÚ celkem . . .. . 122.000 /(ts 
a poněvadž přesahuje hranici 120.000 Kčs, nep'Odléhá již 
p'Oplatník dani živnostenské, třebaže v důsledku Odčitatel
nÝch částek (6.000 /(čs na manž'elku, 7.200 /(čs na dítě) by 
daň'Ový základ klesl na 108.800 /(čs. 

7. Maximální počet pracovních sil v malé živnosti. 
Kromě poplatníka může v malé živnosti pracovat nejvýše jeden 

zaměstnanec a jeden učeň. Zaměstnanci jest podle zákona postavena 
na roveň osoba v poměru POdobném pracovnímu. Do uvedeného počtu 
pracovních sil se však nepočítá druhý člen dV'Ojice za/ložené manžel
stvím (ma'Hželka, manžel) nebo' skutečným spollužiitÍm (druh, . družka) 
a nezletiIé děti - vi,z níž!e. 

Nejvýše pnpustný pOčet pracovních sil nesmí býti překročen 
během celého zdaňovacího 'Období, t. i. celého kalendářního roku. Pře
kroči-Qi '1J<l1Pl:atník tento počet, nepodléhá již za týž kalendářní rok 
dani živnostenské. Je lhostejno po jakou dobu pqplatnik v kalendář
ním roce zaměstnával více praJcovnich sil, nei zákon dovolUje. Okol
nost, že poplatník pro Máří, nemoc atd. v živnosti osobTIě nepracuje. 
neopravňuje poplatníka ke zvýšení počtu pmcovnich- sil nad jednoho. zaměsÍJllJa,nce a jednoho učně. 

Příklady: 1. Poplatník zaměstnává ve Své živn'Osti jednoh'O pomoc
níka a lU3zletilého syna . .syn dOvrší 20. lJIl'osÍllice 21. rok; 
a nabude zletilosti. Tímto dnem má p'Oplatník ve své živ
nosti dvě zapOčitatelné Síly a za běžný kalendářní rOk 
nebude již POdléhati živnostenské dani. 

14 

2. POplatník zaměstnává jedn'Oho pomocníka a jednoho 
učně. Dnem 30. červl1Ja se učeň doučí a zůstane u po_ ' 
platníka nadále jakO druhý pom'Ocník. Pro běžný kalen
dářní r'Ok již fJ01Jl,atník dani živnostenské nepodléhá. 

'l ' poplatníkův se svou man-
3 V živnostipracu.ie Zl~tl y. SY:dovcem a pro stáří neb~ 
. želkou. ,popla!!uk s?m je 'e tivnost nepodléhá dam 

" lU3mGC již v, zw~stv nn::~:~~~ti rozšířeni počtu pracov-
živnostenske. ~ ~~k n o oplatrtíkovu a.td. _ 
nich sil pro s.arl, nem c p ~l'ruv]'e se (v náhradu za 

' h vdovou nerozs '. d 1 _ . .... II živností provozov~n~~ v, tný počet pracovních. sil o a: 
•..• .v lého poplatníka) nelvyse prlPU~ru podobném pracovním~ Take 
czemreaměstnance, resp. o~obu vpomeV{)<zuie právem vdovským, za-. . z o Ve v živnostI, ktef{)u pro . , '. dova nemuz v ; 

.·.·v v ávati dva zamestnance. živnost s jedmm pO __ 

.. m~s~. poplatnik provozuÍe kOTlCeSOY"":;;ova ohT4si provoz<>váni 
Pnk . mocníkem. Během roku ,zemre'k udrzvenl" 'provozu živnosti 

" ~ dovskym a nika' živnosti pravem v " p~ .. tím druhého pomoc . 
pJ1jmedalš'ího pO"!'0t:.

nJl
z ,~a. :~:'I~~ny' počet zaměstnanců a 

. v k o v. maxIma ne prtvu , 
byl pre r c~~ .. v odléhfliti dani živnost'enske. 
živnost nemuze JIZ TJ v I' ZV'IVRO.st". V malé živ-' I rľ deti v ma e .• Manželka (družka) a nez e! e . v va' Jeden zaměstnanec. Do • v .. 'v racovat leden ucen . Dosti muze ne]vyse Pv ." Víta'í: . , 

uvedeného počtu se vsak _n~p;c (j~-Ii poplatnicí daně živn~tenske 
1 Manželka, resp. drUt~kt t' v manželovi, resp. druhovI) a . drvka plal o ez o 

manželka, resp. v ~ '. torci schovanci), , 
2 nezletilé deh (vnucl, pas v... ' I tnl'kem ve swtřebntm spo
. . d' by Ztll s 'Pop a .. b 'tu, pokud všechny uve ene oso. • v. poplatníkovi v poměru uce nt h d · da jsou VUCl ' , lečenství. Neroz o Ule, z v: podObném pracovmmu. 

pracovním nebo pouze v po~eruv. td nežijí s poplatníkem ve s~o-
' Pokud manželka, nezle!:l~ d~h s~ do nejvýše přípustného po~tu, 
třebním společenství, zapOCl!aV~~ lovně nutno zdůrazniti, žetohko 
pracovních sil malé ži~?-?:stl:, d:~ohOlto po'čtu, děti zletilé však ano. 
nezletilé děti se neZ~PIQCltaVaJI. "ivht>st s manželkou, dvěma ne-, 
Příklady. 1. popllatnzk pf!:OV?ZU!~ z. . st v poměru učebním, dru~e 

zletilými det111'l v (Je) no ·i%ním cVzím příručím a jedmm 
jest řádně vyuc!no, J. elkem s pěti silami, podléM 
učněm. Přesto: ~~ fJ'rUlCuJek ~ nebof manželka i obě ne'
poplatník da~zlVn~~tens~, . včtu pmcovnich sil ~~~ 
zlefilě děti .. se ao PrlPu~t~e';~hatl této dani, jestllze 
započítávalI . . N.ebu:t~ vS:ude během kalendářního roku 
jeilno nezletlle alte na ''"'' 

zletilosti. ... d jedním příručím a s lU3-
2. POplatník provozuJe O?C~(/Jk~Ydlí u svých rodičů' a ne-

zletilým vnukem, kt;r
y 

v Tečné dOmacnosti. Nezle-žije tudíž s poplat1ll.kem ve spo 
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tilý vnuk započítává se proto do počtu pracovních sil, 
takže v živnosti jsou činní 2 zaměstnanci. Poplatník darti 

. živnostenské již nepOdléhá. 

Zaměstnanec. Zaměstnancem se rozumí osoba, která je vůči po. 
platníkoviv'~řádném pracovním poměru. Podle ustálené judikatury 
je podstatným znakem pracovního poměru zaměstnancova podří
zenost a vázanost na disposice (pokyny) zaměstnavatelovy, zejména 

. pokud jde o druh, množství a dobu pracovních výkonů. Chybí-li ně
který z těchto podstatných znaků, nejde již o poměr pracovní. Může 
však (ovšem nemusí) jíti o poměr podobný pracovnímu (viz dále). 
Zákon o dani živnostenské klade poměr podobný pracovnímu na ro
veň poměru p'racovnímu, t. j. osoba v poměru podobném pracovnímu 

. nahrazuje v malé živno,sti plně zaměstnance v řádném pracovním 
poměru. Popl:atník daně 'živnostenské, který má ve své živnosti osobu 
v poměru podobném pracQ.vnímu, nemŮ'Že ve své živnositi míti další 
zaměstnance. 

Faktické provádění .pracovních výkonů v živnosti (na př. ob
sluha zákazníků, vedení účetních knih atd.) nezakládá samo o sobě 
ještě existenci pracovního poměru, i když k jeho platnosti není třeba 
písemné formy. Podobný způsob činnosti v podniku' jest obvyklý 
u poplatníkových mdinných příslušníků. Spolupracující rodinní pří
slušníci vykonávají práce v živnosti zpravidla na základě rodinného. 
poměru (příbuzenského, švagrovského) k poplatníkovi, který je již 
podle .Dbčanského zákona zavazuje vykonávat tyto' práce ku pro-

- spěchu rodiny. Má-li proto mezi poplatníkem a jeho rodinným pří
slušníkem dojíti k řádnému pracovnímu poměru, nutno tento úmysl 
dát objektivně najevo, na př. požádáním úřadu ochrany práce o zápis. 
pmcovního poměru do pracovní knižky, vystavením potvrzeni {) za
městnání podle zákona Č. 154/34 Sb. o soukromých lZaměstmincích 
a p,od., zejména však pravidelným skutečným vykonává;ním prací na 
základě příka<zů poplatníkových. Okolnost posléze jmenovaná bude 
pro finanční správu nejsměrodatnější, zejména tehdy, kdy poplatník 
bude namítat, že rodinný příslušník v jeho živnosti činný není vůbec 
nebo aspoň ne celodenně. Také rodiililní příslušníci mohou býti v řád
ném pracovníiri poměru k živnost! poplatníkově a zákon o dani živ
nostenské je pak započítává ~ s výjimkou manželky (družiky) pO'..;.
phtníka, resp. manže!a (druha) poplatnice a jejich nezletilých dětí -
do nejvýše přípustného počtu osob v malé živnosti. 

Otá!i(u existence pracovního poměru řeší si finanční úřad podle 
uvedených objektivních znaků vždy sám a není na př. vázán názorem 
pensijního ústavu, nemocenské pojišťovny a pod. Respektuje však 
soudní výrok . o existenci pracovního poměru. Okolnost, že osoba 
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spolupracující v podniku není ani nemocensky,. ani pensijně pOjištěna, 
není proto ještě pro finanční úřady důkazem, že osoba není či nebyla . 
v podniku' činna. Zjistí-li vyměřující úřad u uvedených osobexi
stenci oněch objektivních znaků, které jsou podstrutným obsahem pTa
covního poměru, uzná přes to pr.acovní poměr těchto osob, byť by 
nebyly nemocensky, příp. pensijně pojištěny. Pro existenci pracovního 
poměru je zcela nerozhodná výše odměny, dále ~da zaměstnavatel 
provádí či nepl'O:vádí srážku daně se mzdy a pod . 

Je lhostejno, zda zaměstnanec je zletilý čili nezletilý. Jde-li však 
o nezletilého zaměstnance, který jest dítětem poplatníka, nepočítá se 
do nejvýše přípustného pomu pméovních sil v malé živnosti. 
Příklad: Poplatník p.facuje v Zivnosti s nezletilým dítětem a s jed

ním pOmOcníkem. Třebaže v Živnosti pracují prakticky dva 
zaměstnanci, podléhá přesto dani živnostenské, nebot ne
zletilé ďítě se nepočítá do nejvýše přípustnéhopočfu za-
městnaru:ů v malé živnosti. . 

Nerozhoduje, zda se jedná ar zaměstnance kvalifikovaného (vy
učeného) či nekvalifikovaného, zda jde o dělníka či ZJruměsitnance ve 
vyššíích sh.tžbách, zda jde o zaměstnance činného v podniku jen polo-
denně a pod. . 

naměstna!ncem není osoba činná v podniku jen na výpomoc (na 
. př. číšník nlaJ vÝPomoc ,při taneonízábavě), posluhovačka činná v pod

niku jen ve vedlejším nebo příležitostném zaměstnání a pod; 
Učeň. Za učně pokládá se ten, kdo vstoupí dl(} zaměstnání u ma

jitele žiivnosti, aby se živnosti prakticky naučil. Smlouva ucebn-í vy
žaduje písemnou formu. aJ podMhá zápiisu u příslušné obchodní a iiv-
nostenské komory. . 

Nerozhoduje, zda učeň je zletilý či nezletilý, neboť ani pro vstup 
do učebního poměru není předepsána věková hranice. 

Provozuje-li poplatník sóučasně více živností a jeho !Zaměstnanec 
(pomocn~k) jest současně učněm v někrteré z nich, nutno popla,tníkffi7i. 
připustiti nárok na da'lšího učně. Širším výkladem zákona možno při
pustit, aJby poplatník daně živnostenské, který nemá zaměstnanců, 
zaměstnával dva učně. . 

Prokurista a náměstek živnosti. Sporná může býti existencepra
. covního poměru II prokuristy (jen u protokolovaných firem) a ná
městka živnosti. 

Prokuristou nebo náměstkem může býti i osoba, která vůči po
platníkovi není ve služebním poměru. Pro posouz~ní povahy jejich 
čÍ!l.1nosti budou také zde rozhodujíd uvedené objektivní zn:aky pra
covního poměru (podřízenost a vázano1st zaměstnance na disposice 
zamestavatelovy, !Zejména pokud jde o dobu, druh a množství pra-
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covních výkonů). Pr~kurista nebo náměstek není proto vůči po
platníkovi v praoovním poměru zejména tehdy, když do živnosti do
chází jen příležitostně, nepravidelně, podle svého uvážení, prací 
v podniku se nezúčastňuje a výkon své funkce omezuje pouze na 
odborné vedení živnosti a dohled. Ustanovení pfiokuristy nebo ná
městka nepodléhá také samo o sobě schválettí úřadu ochralny p'ráce. 
Prokuristou nebo náměstkem může býti ustanoven i z!aměsltnan:ec ji_ 
ného podniku, nebo i samóstatný podnikatel. Pokud by však pro
kurista nebo náměstek se zúčastňova~ prací v podniku tou měrou, že 
nahrazuje cizí pmoorvnrí sílu, nabývá jeho činnost v. podniku po'Vahu 
pracovního poměru. Jeho činnost· v podniku pak vylučuje, aby po .. 
platník daně živnosteniské měl ve své živnosti dalšího zaměstnance. 

Domáčtí dělníci. Domáčtí· děJníci mohou, avšak nemusí býti v pra
covním poměru vůči tomu, kd10 jim práci zadal. Také zde nutno 
v každém jednotlivém p'říp'.ldě zkoumati, zd'a jsou. splněny shora uve
dené znaky pracovního poměru. Ač to není rOzhodující, nasvědčuje 
existenci pracovního poměru, když domácký dělník jest nemocensky 
pojištěn, nemá vl'astní živnostenské oprávnění, pracuje jen pro jedi
ného pOdnika'tele, mzda se vyplácí v přiblIž/ně pravidylných obdobích, 
byť i v nestejné výši, a ovšem, když mzda (zprav1dla podle výkonu) 
dosahuje stejné výše jako u zaměstnanců pracujících v závodě po
platníkově. 

Obchodní cestu;.,cí. Obchodní cestuiící (na fOizdíl od samostat
ných obchodních jednatelů, t. j. majitelů živnostenských listů; znějí
cích na obchodní jedna,telstvO jest vždy osobou v pracovním poměru, 
t. j. zaměstnancem. Obchodní ces1tující můŽe býti současně ve služeb
ním poměru u několika zaměstnavatelů. V podobném případě na
hrazuje obchodní cestující jednu pracovní sí1lu u kal~dého jednotlivého 
zaměstnavatele. 

Osoby v poměru podObném pracovnímu. Zaměstnanci, t. j. osobě 
v pracovním poměru, jest podle zákona postavena na roveň osoba 
v poměru podobném pracovnímu. 

Zákon blíže neurčuje, koho jest pokládati za takovou osobu .. Není 
vylo,učeno, že ministerstvo financí na základě zkušeností, získaných 
při vyměřování daně živnostenské za kal. rok 1947,. stanoví zvláštním 
výnosem, koho jest pokládati za osobu v poměru podobném pracov
nímu. Pokud se tak nestane, nutno za osobu v poměru podobném pra
covnímu označiti osobu, jejíž činnost v P10dniku vykazuje určitou pravi
delnost do té míry, že nahrazuje zcela nebo zčásti cizí pracovní sílu, 
aniž jsou splněny současně všechny objektivní znaky pracovního 
poměru. Také o,soba v p'oměru podobném pracovnímu jest do jisté 
míry podřízena a vázána na příkazy (disposice) dané jí zaměstna-
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t l m byť i v omezené míře. Po'věří-li na př. maj'Ftel živnosti určiva e,e , h - ( d ' '~t· t ' 
t O'sobu vykonáváním prací určitého dru u ve em uce mc Vl, 
ou , , b 'tO k lepení lístků atd.), aniž vsak určí: kdyv tyt~ pr~c"e. mUSl ~ y 1 vy o~ 

nány, pak nejde o poměr pracovm, muze vsak JiÍl o' pomer podobny 
praoovnímu.· _ 

Osobami v poměru podobném praco,vnímu isou také rodinní p!í
slušníci, kteří v živnosti poplatnIko~ě (aniž, s ni"!i poplat~ík uzavrel 
řádný pracovní poměr), spolupraCUJI takov.ym z.~usobem, ze ve sk~
tečnosti nahrazují cizí pomocnou Slilu, ktera. by lm~k m~sela 0vbstara
vaH tyto práce v řádném poměru pracovntm~ EXistenCI pomeru po
dobného pracovnímu zknumá si ovšem finanční úřad sám. 

Poplatníkova ma1nželka, resp. družka, a opačně též m~nžel, !esp. 
druh majitelky živnosti, je-li pop"atnicí daně živnostenske ~anzelka 
nebo družka, a dá~e poplatníkovy nezletilé děti, (ač jde vesmes .o ~·o
dinné příslušníky) se ovšem do nejvýše přípust~ého počtu ?ralCDvmch 
sil malé živnosti, i když jsou v p,rměru podobnem pracovmmu. 

8. !Poplai;,íkem daně může býti jen lysická osoba.· 

FYSiCkO~ osobou jest každá žijící osoba,bez rozdílu po~hI~ví. 
Zákon o dani živnostenské nefiOzlišuje, zda poplatníkem d~ne ,Jest 
muž či žena. Nezáleží také na státní příslušnosti, národnostI, nab~
ženství, věku či na tom, zda- osoba je částeč?~ či úplně, ~b~v~l~a s;re: 
právnolsfi. Poplatníkem daně živnostenské muze tedy by tl 1 CIZI. stat~l 
příslušník, osoba cizí národnosti, nezletil.ec čl, osoba z,bave~na sve
právnosti. Podle ustano'vení živnostenskeho radu mUSI ?vsem v ne
zletilci a osoby zbavené svéprávnosti živnost provoZlovatJ pwstred
nictvím náměstka. Námě~tek není ovšeI? ~o:p~latníkem daně Ž~V?.?s-
tenské neboť neprovczuje živno1st vlastlllm Jmenem a na vlastm ucet. 
Poplat~íkem daně . živnostenské zůstává i nadále nezletilec, resp. 
osoba zbavená svéprávnosti, 0astoupená svým opatrovníkem. Poplat
níkem může býti i protokolovaný kwpec jednotlivec, jestliže v roz
hodném kalendářním roce jsou u něho splněny i ostatní podmínky. 

Živnostenské dani nepodléhají osoby nefysické, t. j. osoby práv~ 
nické, zejména: 

a) společnosti podle obchodního zákona (na pL veřejné obcl:odní 
spo.lečnosti, lmmanditní společno<sti, komanditní společnosti na akcie 
at4.) , ' .. 

b) společnosti s ručením omezeným, družstva; 
c) konfiskáty,t. j. živnostenské podniky, ? nichž, došl? ke kon

fiskaci podle dekretu č.: 108/45 Sb. Jde o konhslm~any ~aJete~ osob 
národno.sti německé, maďarské, dále osob, ktere vYVIJely Cl11nost 
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směřujÍcí proti státní svrchovanosti; samostatnosti atd. Konfiskovaný 
majetek patří státu, tedy osobě právnické. 

Pokud jde o konfiskáty, jež byly nebo budou přiděleny do vlast
nictví národních správců - viz zvláštní kapitolu. 

Od podniků konfiskovaných podle dekretu Č. 108/45 Sb. nutno 
rozlišovati podniky, do nichž byla zavedena' pouze národní správa 
podle dekretu č. 5/45 Sb., a kde tudíž k převodu vlastniokého práva 
na stát (konfiskaci) nedošIlO" Zavedení národní správy neznamená 
konfiskaci po.dniku. P-odnik pod národní správou zůstává i po za'
vedení národní správy ve Vlastnictví původního majitele a může proto, 
jsou-li splněny i ostatní podmínky (počet pracovních sil, výše daňo
vého základu), podléhati i dani živnostenské. 

Tichý společník. Za tichého společníka se. považuje, kdo majet
kovým vkladem se zúčastní provozování obchodní' živnosti jiné 
osoby za podíl na zisku nebo ztrátě. 

Tichý spQ!ečník není samostatnym podnikatelem, sám živnost ne
provozuje (je pouze věřitelem pOdniku) a dani živnostenské proto 
nepodléhá. Není však dosud' rozhodnuto, zda živnostenské .dani bude 
podléhat poplatník, který tichého společníka do svého podniku přijal. 
Pravděpodobně nikoliv, neboť v pOid!obném případě neprovozuje živ- -, 
nost na účet vlastní, nýbrž a účet společný. 

9. Neodevzdaná pozůstalost. 

Neodevzdanou p:ozůstalostí rozumí se majetková podstata ze
mřelého poplatníka (majetek i dluhy), která je spravována na samo
statný účet osooou (zpravidIa dědicem ze závěti nebo ze zákona), 
jíž byla pOizůsíalosíním soudem svěřena správa, pozůstalosti až do 
doby, kdy dědkům bude pozůstalost odevzdána, t. j. doručena ode
vzdací 1istina. 

Neodevzdaná pozůstalost jest podle ustanovení občanského zá
kona právniCKOU olsobou, t. j. samostatným právn1m subjektem který 
prostředn1ctvím uS1tano.veného správce pozůstalosti může sam~statně 
uzavírat pIa:tné smlouvy, sebe zavazovat nebo naopak práv nabývat. 
Neodevzdaná pozůstalost jest však přes SVOlU po,vahu právnické 
osoby posfaiVena - aspoň pokud jde o daň ž'ivnostenskou - na roveň 
o.sobě fysioké a podrobena dani živrio,slenské.' ',' .. ,'. 

Neodevzdaná pozůstalost se posuzuje tak, jako by zůstavitel byl 
na živu a provozovánli! živnosti se vzdal teprve v den doručení ode
vzdací listiny dědiet''tm. Den doručení odevzdací listiny ,dědicům má 
~ýznam, zejméula, pokud jde o výši platu zemřelého. poplatníka, p.okud 
Jde O! naroky na snížení daňového základu na příslušníky domácnosti, 
pokud jde o poče,t zaměstnanců v drobné živn.osti atd. 
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1 O. Pro~ozování živnosti vlastním jménem a na vlastní účet. 

Živno.stí r01zumí se již obecně jakákoliv trvalá, dovolená a samo
strutná (t. j. vlastním jménem a na vlastní .ú~~t provoZÚ'~aná) činnost 
směrující k dosažení zisku. Zákon o dam zlvnost:nsv~e, ab'y nad!o 
zdůraznil 'ž!iv:nost jako člinnost s:amo:tatnou (~,f{)liIo v cmn?'~tl. v na
mel;~dním p{)měru) stanoví, že popla~mke;n dane muze o ?y~: Jen t~n, 
kdo provozuje malou živnost »svým jmenem a na SVllJ uc~t«. Tlm 
má býti jen blíže určeno, kdo může býti poplatníkem dane a kdo 
nikoliv. . ," . t ďV 

Vlastním jménem a na vlastní účet živnost neprovozuJe' au lZ 
poplatníkem daně živnostenské ani býti nemůže, na př.: v, ,v , 

1. Náměstek živnosti. tJstanovením náměstka se ne~veTI1 da~o'Vy 
subjekt. Náměstek jedná.v ž,ivnosti vžidy jménem a na ucet maJItele 
živnosti, nikoliv tedy jménem a na účet vlastní. . 

Pachtýř živnosti. Pachtýř živnosti naproltů tomu Jest samostat: 
ným podn'1katelem (živnos,t' pro:vozuje na vl'ast'ní účet) a podléha 
pmto živnostenské di:mi.. 'v. ." , , . 

2. Národní správce konflskovane Zlvnostl. Narodm sp'ravce k?n
fiskovane živnosti provózuje živnost na účet státu, zastoupeneho 
fondem národní obnovy. Není tedy samostatným podnikatelem a ne
může proto ani podléhati živnostenské dani. 

Živností konfiskovanou rozumí se živnosti osob státně nespoleh
livých, t. j. N~inců, ~aď~rů ~. H~ých osob podle dekret~ ~. 108/45 ~b. 

O národhlch spravclch, jlmz byla nebo bude n;.a,la ~lvnos! pre: 
vedena do Vlastnictví - viz zvláštní kapitolu: Zivnostenska d~lIll 
'a příděloi drobných živností. .,. v.' 

. Nárcdní sp'rávce v živnosti lIekonhsli-ovane, t. J. v z!vn?stec~1, 
kde byla zavedena národní správa, aniž majetek. pa!!í osob.a~ ne
meoké nebo maďarské národnosti a pod., provozuJe Zlvnost lmenem 
a na účet majitele živnosti. Majitel drobné živnosti zůstává v tomto 
případě i po zavedení národní správy poplatníkem daně živnostenské 
a na jeho daňové povinnosti se nic nemění. 

11. Současné provozování více živtlostí. 

Provozuje-Ii týž poplatník současně více-živností uvedených 
v seznamu považují se podle zákona všechny za jedinou živnost. 

Živnosti takto spojené oSiQb~JU poplatníka (o téhož poplatníka 
však nejde, zní-Ii jedna živnost na manže'ku a, druhá na ~~~žela :--
viz dále) mwsÍ ve svém celku splň-ovat podmmky »male ZlvnOSÍ!«, 
zejména pokud jde o počet ČInných .osoh a výši vdaňového ~ák:adu. 
Celková živnost nesmí míti více jako jednoho zamestnance a Jednoho 
učně a daňOVÝ základ nesmí překročiti 120.000 Kčs. . 

21 



Příldf!dy: I.Poplat1Úk jirovo;mje živnost knihařskou, v níž zaměst
návájeánoho pomJ()cniko, a současně živnost popírmc
kOu, v niž má jednoho příručího a jednoho učně. Obě 
živnosti se posuzují jako celek, takže zaměstnanci se 
sčítají. Protože celkový počet zaměstnanců (2) přesa
huje nejvýše přípustný pOčet (J J, nepodléhá již po-
platnik d:ani živnostenské. 

2. Poplatník pro;;ozuj~ s jedním pOmocníkem živnost pe-
karskou a ma Soucc'Sně potravinářsky' obchoď v;:. 
Ta . . h v lk v v , v nem;,;. 

P, ~UJe Je o manz~ ,~s u.~nem. Dani živnostenské pod-
lehá, l1Ieb?t ďe: neJ~ys~,p;lPustného pOčtu zaměstnanců 
~e v danem prlfJade pOClta P'Quze p9mocník v v 

zelka ,7ikoliv. a ucen, man-

3. Poplatník provozuje bez pomocných sil hOdiliářstv' ol 
c'!D1v zl~tÝvn: ,a stříbrným zbožím. Nákup v živno~tf h~~ . 
dl~arske cln~l 20:000 K(s, v živnostiobchodni WO.OOO· 
Kcs~ P?Platm~v ma 20 let započitatelné praxe a pOdle 
plat ve ,vYhlasky pro obchOdní zaměstnance má nárok 
(v prvm, m:dové oblasti) na 4000 Kčs měSíčně, 
Pra~ovm dz:.c~'(Jd započitatelný do daňového 
v~a,:!adu cl'm ,tedy. " . . . . . . . . 48,000 K(s 

:;lCa,Zka na: nakup _ hodmek a hOdinářských 
, u.c~~tek (6 p;roce'?t) :, '.' . . . . <, • 12.000 Kčs 
přtrazka na nakup ZbOZl zlatého a stříbrného 

(15 procent) . . . ... . 15.000 Kčs 
Daňový základ činítedy celkem.. 95 ' .000 Kčs 

vPI:?volZi~je-n poplatník více živ:ností současně, pak při v' ač+u 
~:~f~eh~ za~l~du započte se mzda (plat) paplatníkova do daltvél;o 
;'" a ~ Jen Je nnu, ~ ta podle l1lzdavých a p')atnvých předpisů té 
Zl v!: a,s tI, pro kterou Jsau stanoveny mzdy (platy) nej Vy' Mi d 
vZ,lvnostech. řemeslných jsou obvykle v ročním nrůmeV'ruVYSnS,I:v, I, ~ 
abdobné plat b h d h vP' ,ZoSl nez ,', v: y vv a c ,o ec , iakze paplatníkovi, který současně' pro-
vozuJe Zlvnast remeS'jnau a ž,ivnost obchodní, bude zpra'Vidla vzat 
za zaklad plat obchodního zaměstnance, 

Příklad: c Zdm~čník má vsou~as~ěobchOd s jízdními k()ly a součást-
. ka"!:l" POdle pripolfne tabulky činí roční hrubá mzda u zá

mvecntka 35,3~3 Kcs, Jako obchOdní zaměstnanec měl by 
v;ok poplatnt~ (m: pf po 20 letech zap.očitatelné praxe 
part, 48.000 K~s rOene, Vzhledem k vyššímu platu v živ~ 
no~tl obchOdRl, bude v"Zlat za základ plat obr:hOdního za-
mestnance. . 

Mzda (plat) výrObce, který současně prodává cizi výrObky. 
podle § 37, odst.3živnOlstenského řádu jest výrobce (ai již jde o vý
robní živnost svobodnou, řemes';nou či koncesovanou) oprávněn též 
ku prodeji zbo~i,které sám nelzhotovil (zpravidla: zboŽÍ tovární vý
roby). Oprávnění výrobce ku prodeji cizích výrobků jest však pouze 
vedlejší a dloplňkové povahy a jeho obchodní činnost (t. j. nákup 
a prodej cizích výwbků) nemůže svým rozsahem převáŽliíi činno~t 
vÝrobní. Nejvyššísvrávní saud zabývaje se o~ázko~, rozvsahu, pro~~J
ního oprávnění výrobce, vyslavil v konkretrum pnpade (nalez CIS.· 
723/1943, že dosažený obrat z obau druhů činnosti, 't.. j. z činnosti 
obchodní a činnasti výrobní jest dostatečným měřítkem 3' prostřed
kem pro posouzení otázky, zda nepřekročil rozsah svého výrobního 
oprávnění, t. j., zda obchodní čilrIrwst nepřevažuje prodej, k němu~ž 
jest majitel výrobní Žlivnost:i oprávněn podle § 37,. odst. 3. Vyslovil 
tak zásadu, že OibtaJt :z obchodní činnosttnesmí převyšovati obrat 
z činnosti výrobní (opravářské), leďaže by výrobce si opaJtřiI samo
statné . živnostenské oprávnění znějící na obchod, 
Příklad: Mech(llflzk zabývá se ve svě živnosti drObnými opravami 

a krOmě toho prodává SOUčasně jízdní kola a šicí stroje 
tovární výrOby. Obrat v Opravách činí 30,000 Kčs, obrat 
v obchodě číní 300.000 Kčs. Vzhledem k tomu, že obrat 
z činnosti O'bchodní převyšuje obrat z činnosti řemeslné 
(z oprav), jest živnost považovati převážně za živnost ob
chOdm. V daném případě překračuje mechanik rozsah 
svéhO' živnostenskéhO' Oprávnění (JJ jest povinen obstarati sí 
živnostenský list znějící Jl!(J obchod s jízdninii kOly a šicími 
strOji .. 

Zabývá-li' se poplatník-výrobce současně prodejem cizíclt· to
várnich výrobků (na základě živnostenského listu, znějícího jen na 
činnost výrobnO, započte se mu do daňového základu buď: 

a) ročni mzda předního, samostatného a zvlášf kvalifikovaného 
dělníka - jestliže nákup zboži (surovin, polotovarů) pro živnost vý
robní převyšuje nákup zboži (hotových výrObků továrnich) určeného 
k dalšímu prodeji, nebo: <t. 

. -b) ročni plat vedoucího prodejny (podle piatové vyhlášky čís. 
967/46 Úř. l. pro obchodní zaměstnance) - jestliže nákup zboŽí, urče
ného k dalšímu prodeji převyšuje nákup materiálu (surovin a polo
tovarů) pro činnost výrobní či opravář.skotL 

Je lhostejno, zda živnosti, které poplatnik současně provozuje, 
jsou ve. vzájemné hospodářské souvislosti či nikoliv. 'Rozhodující 
pouze jest, ·zda všechny provazované živnosti· jS>Qu uvedeny v se
znamu, a zda u všech těchto živností, posuzujeme-Ii je jako celek 
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a tudíž jako živnost jednu, jsou splněny všechny znaky malé živnosti, 
zejména pokud jde {) nejvýše přípustný poče~t zaměstnanců (1 zaměst
nance a! 1 učně.) la horní hranici daňového základu (1.20.000 Kčs). Hos
podářská souvislost dvou 'živností je dána zejména tehdy, když se, 
v jedné /živnosti zpracují nebo užívají věci vyrobené v živnosti druhé. 
Uvedená souvislost je však, vyloučena tehdy, jde-li o dvě živnosti, 
které vyrábějí předměty, jež se v druhé živnosti nedají vůbec hos-
podářsky využít. -

Přiklady: 1. Poplatník má živnostenskou výrobu pr!i4la a provozuje 
současně obchOd s textNním zbožím. Obě živnosti jsou 
ve vzájemné hospodářské" sOuvislosti. 

2. Poplatník má výrobu cementového zboží a provozuje 
sOučasně živnost hostinskou. HosPOdářská sOuvislost 
obou živností zde chybí. 

Hospodářská souvislost mezi provozovanými živnostmi má pod
statný význam pro podnikyrpodléhaiíd všeoibecné dani výdělkové, 
nikoliv však pro poplall:níka daně živnostenské. Při progresivních saz
bách všeobecné daně výdě':ikové a vysokých samosprávních při ráž
káchbylo pro poplatníky výhodné, když jejich žffvnosti byly zdaňo- , .. 
váuy jako samost'atné (t. i. navzájem nesouvisící) hospodářské 
celky. Zákon o dani živnostenské opustil zás~ady všeobecné daně vý- . 
děIkové pokud jde o hospodářskou souvislost provozovaných živností 
a zdaňuje všechny pmvozo'Vané živnosti (jsou-Ii splněny podmínky 
drobné žiVnosti) jako celek, tedy bez zřetele, zda jsou v hospodářské 
souvislosti či nikoliv. Mzda či plat p'oplaťníka pojme se ovšem do 
ďaňóvéhd základu jeh jednou. 

Místní souvislost provozovaných živností. Nero1zhoduje, zda po-' 
platník provozuje více živností v jedné pro'vozovně či více provo
zovnách, zda na témže místě či na místech různých, po případě 
v různých obcích. Provozují-Ii dva poplfttní'ci své živnoMi ve spo
lečných. místnostech,· jde o dva daňové subjekty a da'ň se vyměří 
odděleně. 

Provozování více živností oběma manžely. Má-Ii každý z man
želů vlastní živnostenský list na n~ktef\ou ze živností, podléhajících 
živnostenské dani. podléhá každý z nich ,dani živnostenské samo
statně. Okolnost,· že -obě, resp. všechny živnosti vede ve skutečnosti 
jeden: z manželů (ať manželka či lliqnže1), nemá vlivu na daňovou 
POvinnost obou manželů. Živnost je vždy pr{)v{)zována jménem toho, 
na koho zní živnostenské oprávl,1ění (licence, povolení). 

Samostatná daňová povinnost každého jednotlivého manžela není 
u živnostenské daně pro manžely výhodná. Platí to :zejména pro živ
nos'ti řemeslné" I,WŠak i os1atní (obchodní, hostinsk~ atd.). K určité 
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d t· o v, dOJ·íti taltn kde daňový základ tvoří převážně mzda 
tvr os 1 muze " '. b v, d ah· . nepatrné 

'( I t) I rnikova a kde přirážka na, z OIZ! <:~' ~Je Jen , v 
P, ~ pop ~ b hodů s nízkým nákupem ZbOZI. Zlvnostenska dan 

yyse, na Pd
r
. bU ,0 hCv, adech působiti k soustřeďování živností, pro-

bude v po o nyc pnp k . dnoho z manželů 
vózovanÝch v nep~aitrném mzsahu, v íU ou Je v· , v v 

PV'kl d·Marnžel ,proVOzu de živnost kožešnickou. za1bývá se TJrevaKZ~ 
rl a . \., t~t. ~ na'kup materiálu činil pauze 20.000 cs. opravaml UfVze . o časně 

V těchž; provozovacíc~ T'ís~nostech, p~ovozule. s u ka-
manželka na samostatny zlvnostens~y ~l~t Ob~hffks ru_

1 
i 

vicemi, aby bylo lépe kry!? vysoke nmemne. a up cvm 
50.000 K~s. Daň bude vymeren(JI: 
a) manželOvi: . 

hrubá mzda podle tabulky . 39.936 Kčs 
7 % z nákupu materiálu . . 1.400 K.~S 
tedy z celkového základu .v ••.• ~ •• 41.336Kcs 
daň čini (po odečtení 6000'Kcs na manzelku) 1.764 Kčs 

b) mr.mželce: 
hrubý plat (20 let praxe) . 48.000 Kčs 
7 % z nákupu zboží. . 3.500 K~s 
tedy z celkOvého základu . . . . . > . 51.500 Kcs 
daň ciní (PO' odečteni 6000 Kčs na manzela), ~.856 K~s 
Oběma manželům bude vyměřena daň v částc~ 4.~2~ Kcs 

Kdyby manžel provozoval obě žtvnosti vlastmm lmenem, 
byla by daň vyměřena takto: 
hrubý plat (20 let praxe). . . v. 

7 % z celkového nákupu 70.000 Kcs 
Celkem 

. 48.000 Kčs 

. 4.900 Kčs 

.52.000 Kčs 

Po odečtení 6000 Kčs na "manželku bude daň vyměřena 
částkou 3168 Kčs. 

II. Daňový· základ. 

Poplatú1k vypočte si základ daně živn~stenské 
tří položek: , . . ~ 

c a) hrubé mzdy (hrúhého platu) poplatnlka, 
. b) přirážky !Ia nákup zboží a 

c) přirážky na mzdy. 

sečtením těchto 
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12. Hrubá mzda (plat) poplatníka •. 

Hrubou mzdou (platem), započitatelnou do daňovébo základu 
daně živnostenské se rozumí: 

a) u živností řemeslnÝcb a dopravnícb - brubá mzda za 52 tý
dnu, na kterou by měl poplatník nárok podle příslušných mzdo.vých 
předpisů při 48hodino.vém pracovním týdnu, kdyby byl ve své živ
nosti zaměstnán jako přední, samostatný a zvlášt ~valifikovaný 
dělník; . 

b) u živností obcbodnícb a hostinskýcb -brubý plat za 12 mě
síců, na který by ,měl poplatník nárok podle příslušných platových 
předpisů, kdyby byl ve své živnosti zaměstnán Jako vedoucí pro-
dejny, resp. v živnostech hostinských jako. vrchní číšník. ! 

PopvaJilník se pro účely daně živnostenské považuje za Zlaměst
nance svéh'O vlastního. podniku. Jeho platoi mzda se stanoví tak, jako 
by byl vedoucím zaměstnancem nebo předním dělníkem ve svém 
podniku nebo v p{)drniku téhož druhu. Newzhoduje vůbec, zd:a poplat
ník . ve své živnosti pÓdobnéh{) Zlaměs1nance vůbec má či nikoliv. 
Nemá-li zaměstnance, s.tranoví si mzdu (plat) tak, jako by tako.vého 
zaměrstnance měl. . 

Provozuje-li poplatník více žitvnosilí, vypOčte si započitateln'Ou 
mzdu (plat) pod:e předpisů pro živnost s nejvyšší mzdou (platem). 

Do hrubé mzdy a plaitu se nezapočHávají jakékoliv částky' za 
práCi přes .čras a vyšší výkony. Započítávají se však naturální požitky, 
pokud na ně má zaměsírn:anec v jednotlivém živnostenském odvětví 
nárok vedle platu a dále také kvalifikační příplra/tiky v ž'i:vnolstech řemeslných. 

Do hrubé mzd/y se nezapočítávají jakékoliv příplatky, vyplácené 
zaměstnancům obVYkle, po.kud mají povahu náhrady slwžiebních 
vydání a jež i pm dlaň ze mzdy byly pmhliášeny za daněprosté ná
hrady služebních výloh (na př~ v živnosii ře~nické a uzenářské na
hrada za pracovní nebo ochranný oděv, nebo obuv, jež jes,t zaměst
navatel zlaměs'Í'l1ancům povinen opatřiti; v rž!ivnostech kominických 
náhrada poskytovratná zaměstnancům !Zaměstnavatelem, který nemá 
vho:dné umyvárny; v živnostech hostinských a výčepnich, náhrada za 
praní pracovního prádla a pod.). 

Výše hrubé mzdy (platu) ří,dí Se plartnÝllii mzdO'vými a plalt'O
vými vyhláškami. Kružidý poplatník musí pmto pro účely zákona 
o dani ze mzdy pró'Vést~své zařazení v příslušné mzdové a plaltové 
vyhlášce a podle druhu vykonávaných prací, příp. mI!Jočitatelný-ch let, 
určit si vÝši mzdy či platu. Má-Ii berní správa ve vyměřovlacím 
řízení pochybnositi 'O přiznané výši mzdy (platu), jest na poplatníkovi, 
aby správnost svých údajů prokázal. 
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H b ' plat poplatníka v živnostech obchodních. 
ru y . v'. t ob 

'k ovozuiícího malou zlvnos.. -
Výši hrubého platu poplatm a" pr hlášky pro obchodní zaměst-

lodní jest PDrSouditi podl~ v platove v.y 
,vivnost maloobchodní či am: 

~~nce 'č. 967/46 Oř. 1., a.l ~<z P~~;š'l::l~e:t posouditi též. živnoster;-;~e 
bulantní. P~dle ::lt. platov~ vy h čístÍren, barvíren" prap-ele~ a ze ,_ 

rovowvám sbere~ c?emlckyc, hláška i pl"O vyrobce (re~eslne, ~ren. Konečně platI CI~.) plat?~av ~rkup zboží k dalšímu prodej~. V ne~ 
koncesované isvob~dne .; ~ mc,~ p surovin a materiálu pro Zlvnos vnevne'm stavu prevysuje na u . zme _ 

výrobní. - • 'ch čerpaoích stanic a provo-
1. HrJJbý plat u správ.cůk_b~?Ztl,~Vy'y barvírny, prádelny, žehlírny. 

o bě pro chemlc e CIS 1 , ,. t hdy 
zovatelu s ren , . dléhají dani živnostenske jen ,e ., ; 

Benzinové čerpacl stamce po.. V' nost'! této dani po.dlehaJlcl 
v v s Jmou ZlV I, d ) P . li rovozovány souKlarSne. 'mečnictvím a p.a .. 0-(~~U~př.P současně, s d:?,ger~" ~~~~~~~:~l~~tně živnosti dvě, provi.sní 

p.latník v pod-o~ne:n, pnpad~ ~hod na 'vlastní účet. / 
obchod pohonnych Jatek, a ob VI', lné mzdy budou wzhodova-í P1a: 

PrAlfio pro stanovem zapocltate kt platl' VYššÍ mzdy. tlmby 
v. V· 1St pro . erou .' t' 

tové předpisy pro tu z.lvn~ t; pro obsluhorvatele benzmovych s a,m~ 
roční plat níže urvedeny p a I v ) 'en tehdy když podle mzdovyc 
(obdobně i pro provozovatele, sberen ~mhou s~učasně proVOzovanou 
(pla1ových) předpi~~. ~l~t~ych Jk~~rá řemeslná živnost), jsou st~~?)
ž'Ívnost (v úvahu pnchadzl,Je? nostl' o<'ltatní mají vesměs platy vySSI . .vv, (obcho. m Z1Vn I " o b

V veny mzdy mZSI 'o • 'h stanic a provozovatelu s eren 
tl b' plať u spravcu benzmovyc 

ru y ) V' , ) 

(plaltová skupina Ai Clm: Místní třída (viz str. 88 , 

I. II. 

Kčs 

22.800 
v 1.- 2. roce povol~n~ 24.000 
v 3.- 4. roce povol~n~ 25.200 
v 5.- 6. roce pmTO'I~n~ ., . 27.000 
v 7.- 8. roce povol~n; / 28.800 
v 9.-11. roce povQI:~n~ ~ 30.600 
v 12.-15. roce povo,am 32.400 

Kčs 

21.660 
22.800 
23.940 
25.650 
26.240 
28.070 
30.780 po 15. roce povolání . 

" • rávce čerpacích siamc bez. p~~ 
Uvedené platy vztahuJllse br:ae~Pjen pokud pracují bez sil, p.a pro 

'ch síl na prorvozovate e s e~ 
. mO~,n~ ,~. 1. 5 let započitatelne pflaxe. maJl-h mene j'a\l\. 
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s 2. Hr~ý plat vv obchodech s mlékem, u správců čerpacích stanic' 
v. ~mocnYm v~~mestnancem a u provozovatele sběrny pro chemické 

_clstIrny atd. ndl se platovou skupinou A2 podle těchto sazeb: 

• 

v 1.- 2. roce povolání 
v 3.- 4. roce povolání 
v 5.- 6. roce povolání 
v 7.- 8. roce povolání 
v 9.-11. roce povolání 
v 12.-15. roce povolání" 
v 16.-20. roce povolání 

po 20. f{)ce povolám . 

~/ 

/ Místní třída: 
1., 

Kčs 

25200 
27.000 
28.t?OO 
30.600 
32.400 
35.400 
39.000 
42000 

(vjz str. 88) 
II. 
Kčs 

23.940 
25.650 
27.360 
29.070 
30.780 
33.630 
37.050' 
39,900 

"' 3. Hrubý plat ve všech ostatních obchod'ech se' nV'd' I t k . A ' ' I P a ovou s u-
pmou :3 podle těchto sazeb: ' 

v 1.- 2. roce povolání 
v '3.- 4. roce povolání 
v 5.- 6. roce povolání 
v 7.- 8. roce povolání 
v 9.-11. roce povolání 
v 12.-15. roce povolání 
v 16.-20. roce povolání 

po 20. roce povolání . 

29.400 
31.200 
33.000 
34.800 
38.400 
41.400 
45.600 
48.000 

27.930-
29.640 
31.350 
33.060 
36.580 
39.330 
43.320' 
45.600 

léta strávená v čs. zahraniční armádě, ve vojenské službě, . .v. čs. nebo 
bývalé ,t. zv. slovenské armádě a partyzánských oddílech a léta, 
pokud byli zaměstnanci přikázáni k práci podle vlád~ n:a:ř. ze dne 
4. května 1942, č. 154 Sb., jímž se činí něk1terá opatření o zřízení práce, 
nebo přiděleni podle q:ekretu presidenta republyw ze dne 1. říjTIla 1945, 
č. 88 Sb. o všeobecné praco~í povinnosti: 

c) Doba zaměstnání, kterou strávil zaměst,na;nec v dělnickém pra
covním poměru, se započítává, jestliže znalosti při tom zi1skané to 
odůvodňují pro ocenění nynější jeho činnosti,avšafi\: toliko až do nej
vyššI výměry 10 let povolání. 

d) Zaměs'tn'ancům jest nutno započitlaJti 'do let v povolání celou' 
dobu strávenou v ,praco'V11ím pomě1ru, podléhajícím povinnému pensij
nímu pojiŠltění, i kdy:z nepodléhají zákonu čís. 154/1934 Sb. 

e) Do let v povoláni je nutno také~apočiltati !Za školní vzdělání 
na nejméně dvouleté odborné škole 1 rok,. na střední se zkou!Škou 
dospělosti a jí na roveň postaJvené škole 2 roky, za ucelené dvouleté 
studium Dia, vysoké škole 3 roky a za ucelené vysokoškolské vzďělání 
5 roků. Za ukončenou učební dobu se započítává 1 rok do let v po
volání. Léta ško:lního vzdělání se nesčíltaji. 

f) Do let v povolání po 20. roce věku se počítá polovinou. též doba 
strávená v zaměstnání, jež není rovnocennou činnosH podle této vy
hlášky u zaměstnanců, kteří přestoupili z jiného povoláni. 

g) Doba nezaviněné neziarrněstnanOlsti po 20. roce věkUl a doba 
strávená v náhradním ~alfl1ěstnání může býlti po 1. -roce opětné čin
nosti v povolání při patřičném zapracování a osvědčení se zaměst
nancově započítána do let v povolání. 

. Hrubé mzdy v živnootech řemeslných. 
1. 

dlaždiči . 
kamenosochaři a mistři kameničtí 
kamnáři 

hrnčíři, . 
sklenáři a brusiči skla . 
štukatéři 

výrobci cementového zboží . 

1. 

Kčs 

40.235 
37.257 
29.952 
34.444 
33.296 
40.235 
32.398 

Mzdová oblast 

II. 

Kčs 

38.613 
33.870 
28.704 
33.009 
31.861 
38.613 

' 31.025 

III. 

Kčs 

32.435 

30.713 
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II 

elektmtechnici,. hodináři, insta
latéři plynovOdů, VÓdovOdů, 
ústřední topení a větrání, 
klempíři, kováři a podkováři, 
mědikovCi, nožíři a puškaři, 
pasíři a, ry.tci . 

vulkaniséři. ". 
zámečníci, mechla;nici, radiotech

nici aradiomechanici, optici . 
kOVOlijci. . . . . . -
Kovotlačitelé, galvaniséři, piIni

káři,sífaři a mřížovníci ' 

III. 

I. 
Kčs 

35.343 
32.448 

35.343 
39.016 

35.343 

Mzdová oblast 
II. 
Kčs 

33.546 
31.200 

33.546 
38.578 

33.546, 

. '.35.256 33.696 
39.650 38.350 

III. 
Kčs 

30.201 

32.448 
bmrvíři a chemičtí cidiči 
fotografové. . . , . . 
knihaři a příbuzné živnos1'i: . 
sběrny pro barvení a chemioké 

čištění 
mYdláři 

35.343 33.546 
viz kapitolu o hrubých platech 

v živnostech obchodních 
32.448 31.200 30.201 IV. 

provazníci 
tlmki 
pl'etaři . 
čalouníci a dekoratéři 
deštníkáři '. 
VÝrobci hm'ček z >textilií a ji_ 

ných hmot '" 
prýmkaři, šňůraři a portaři . 
soukeníci 
papučáři 

V. 

obuvníci 
rukavičkáři. . . . 
ol'thopedisté a b!a;ndaJžisté 
sedláři a . řemenáři, brašnáři, 

bičaři, ozdobníci . 
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37.257 
33.689 
31.258 
32.398 
28.080 

32.398 
37.257 
33.689 
24.897 

36.161 
42.744 
29.952 

32.647 

33.870 
30.627 
28.416 
31.574 ' 
26.832 

31.574 
33.870 
30.627 
23.712 

34.444 

31.015 

bednáři a dým~a:ři v: 
kartáčníci a .št~~an 
koláři a' karosan ',' , 
košikáři a výrobci, rakosoveho 

zboží . . . ',', . . 
majitelé pil (vč: naturalmch po-
žitků). . . 'hl'v, v 

výrobci pl3Jrket,; ,t~u van" re~-, 
Mři, soustruzmcl ,dr~v,~; vy-_ 
robci hudebnkh nastwjU, la
diči pian . . . -. v, 

výrobci perleťo'vého IZ:bOZ~. 
výrobci' dřevité vlny, vyrohcl 

palivového dříví . 

VII. 

mlynáři. . . . o' 

pekaři (vč. nat. požitku) 
cukráři . 
řezníci a uzenáři . ',' , 
konces.stáčeči piva do< lahVl 

VIII. 

kloboučníci 
kožešníci 
krejčí la 

I. 
II. 

III. . 
modis>Íi a modistky . 

ve IV. oblwsí'i . 
výrobci prádla . v'. . . . 
výrobci umělých kvetlll :a ozdoh

uíci per 
scelovači látek 
sběrny prádl:a 

Mzdová oblast 
L II. 
Kčs Kčs 

32.398 31.574 
31.162 
32.398 31.574 

26.208 25.159 

29.428 28.645 

32.398 31.574 
32.260 30.888 

29.428 28.645 

31.200 29.952 
29.320 28.280 
29.120 28.080 
40.185 -38.729 
31:449 30.251 

1 I! .... I 
, , 

'32.672, 29.702 
39.936 36.816 
31:200 
29.702 27.705 
27.705 26.208 
26.208 23.712 
27 . .3.31 26.707 

35.692 33.770 

26.208 24.460 

III. 
Kčs 

24.373 

26.732 

24.960 
22.713 

40 000 40.000 
v'iz kapitolu o hrubých p}atech 

v živno.stech obchodmch 
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IX. 

lakýrníci a natěrači; malíři 
pokojů. 

pokryvači a asfaltéři' 
mistři studnařští a pumpaři' 
x .. 
holiči a kadeřníci 
mistři kominičtí. . . . 
majitelé prádelen ažehlíten 
čističi budov a bytů . 
zahradníci 
kapelníci . .' 
hlídací živnoslti. . . . . 
maséři (vč. příplatků za výkony) 
pedikáři (vč. příplatků za vý-

kony). . . . . . . 
dmomistři . . 

ve IV. oblasti .. 

.1. 
Kčs 

37.964 
40.235 
40.235 

29.120 
37.440 
32.760 
28.028 
25.708 
46.800 
23.961 
30.000 

29.200 
?7.955 

Mzdová oblast 
II. 
Kčs 

36.341 
38.613 
38.613 

27.040 
36.192 
31.200 
26.598 
24.710 
44.560 
22.963 
24.800 

24.000 
27.206 

Hrubý plat v živnosti hostinské. 

"III. 
. Kčs 

34.944 
29.952 

42.124 

26.707 
25.958 

Hrubý plat pop:'wtníka, provozujícího některou z hosti11sk~ch živ
n?,stí v. seznamu U'vedených, rovná se podle prováděcí vyhlášky mi
mstra fmancí platu vrchního číšníka, jehož plat včetně S'tnarvného činí: 
V J. místní třídě •. • . . • . . • . . . 36.000 Kčs 

.(ťra~a, L!be:ec, Brno, Plzeň,Olomouc, Opava, Moravská Ostrava, 
Man.anske Lazne, Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Jáchymov· 
T~phc~-Š~noy, Luh aoo·vice , Poděbrady, Jeseník, Teplice n. Bečvou: 
Janske Lazne, Karlova Studánka, Darkov a Bohdanep). 
V II. místní třídě. • . . . • . • . . • 34.560 Kčs 

, (vš~chnavm~s.ta nad 15.000 obyvatel, dále Hradec Králové s Praž
skym Predmes trma po dobu lázeňské sezóny všechna lázeňská místa 
pokud nejsou zařazena do L mís,tni 'tiřídy, je-li v nich alespoň jedel; 
hotel s klasifikací B).· 
V III •. místn~ třídě .• 33.120 Kčs 

(ve všech ost:altních místech). 
Platová . vyhláška pro zaměstnance v hostinských živnostech 

č. 1032/46 Věst. přiznává obsluhujícímu, kuchyňskému a pomocnému 
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personálu vedle pevných platů též naturální po~itky různého druhu. 
Roční plat vrchního číšnÍJm shora uvedený jes!t již propočftán včetně 
stravy, na kterou má vrchní číšník mimo mzdu právní nárok. 

Základ pro výpočet přiráJžky na nwdy tvoří tedy nejen plat zá
kladní, nýbrž i uvedené na'turální požitky. Naturální požitky nutno 
proto přičísti k základnímu platu i spo!upIiaicující:m rodinným pří
slušníkům. 

Příklad: V hostinské živnosfi pOplatníkově jest činna jeho manželka 
jako kuchařka v pOdniku samojedind (po 5 letech po vy
učení) s platem 1980. Kčs ve lil. místní třídě (základní plat 
pro I. třídu činí 2200 Kčs -10% = 1980 Kčs), t. j. ročně 
23.760 Kčs~ Tento plat nutno účely daně živnostenské zvýšiti 
o 7200 Kčs straVl1lého (600 Kčs měsíčně) a 576 Kčs za ,praní 
prádla (48 Kčs měSíčně), takže celkOvý zapOčitatelný plat 
činí 31.536 Kčs. 

Hrubé mzdy v živnostech dopravních. 

J. mzdová oblast. 

Mzda řidiče u nákJ.adního vozidla za 1 týden 
+ 20% příplatek 

520.- Kčs 
104.- Kčs 

624.- Kčs 

Za 52 t'ýdnů, 1. j. 1 rok . · 32.448.- Kčs 

Mzda řidiče u osobního vozidla (t!alxi) za 1 týden 520.- Kčs 
52.- Kčs + 10 % příplatek 

572.- Kčs 

Za 52 týdnů, t. j. 1 rok '" · 29.744.- Kčs 

. Mzda kočího u živnosti povoznické z,a 1 týden . 490.- Kčs 
98.- Kčs 

Za 52.týdnů, t. j. 1 rok 

II. mzdová. oblast. 

Mzda řidiče u nákladního vozidla . 

Za 52 týdlnů, rt. j. 1 rok 

3 

+ 20 % příplatek 
588.- Kčs 

· 30.576.~ Kčs 

+ 20 % přípla:tek 
495.- Kčs 
99.- Kčs 

594.- Kčs 

· 30.888.- Kčs 
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Mzda řidiče u osobního vozidla (taxi) 495.~ Kčs + 10 % příplatek 49.50 Kčs 
-544.50 . Kčs 

Za 52 týdnů, t. j. 1 rok . . 28.314.- Kčs 

Mzda kočího u živnosti povoznické 465.- Kčs + 20 % příplatek 93.- Kčs 

588.- Kčs 

Za 52 týdnů, t. j. 1 rok . . 29.016.- Kčs 

Příplatek 10% za inkaso a 10% příplatek za ll'aikládáníla skládání. 

Snižení hrubé mzdy v živnostech provozovaných právem vdov
ským. 

V řemeslných a:, dPpravních živnostech provozovanýloh právem 
vdovským se ~alPočte do základu daně - nemá-li vdolVa k vÝkonu 
živnosti potřebného průkazu způsobilosti - mzda, na kterou by měl' 
poplatník (ne vdova) nárok, kdyby byl zaměs,tnancem, pouze v polo
viční vÝši, t. j. 50% mzdy podle příslušné mzdové vyhlášky. 

U živností svobodných, zejména ,také živno'stí obohodních a všech ~ 
živnos.tí koncesovaných s výjimkou koncesí dopflaMních, však nárok 
na 50 % snížení mzdy vdovám nepřísluší. 
Příklad: VdOva provozuje právem vdOVSkým kOncesi hosťmskou. 

Snížení jí nepříSluší. 
VdOva provozuje právem vdOVSkým obchod se smíšeným 
zbožím, nebo obchod materiální. Sníženi jí rovněž nepřísluší, 
neboť nejde o ŽiVTWst řemeslnou nebo koncesovanou živnost 
dopravní. 

V živnostech, kde dosud nejsou ,st,anoveny mzdy a platy, určí 
jeHch výši ministerstvo finanCÍ v dohodě' s ministerstvem sociální 
péče. Stalo se tak i pro kalendářní rok 1947. 

13. Přirážka na nákup zboží. 

Co,se rozumí zbožím? Zbožím, se rozumí vše, čeho, poplatník na
bývá k dalšímu zcizeni (zcizením rozumí se i vlastní spotřeba zbOží, 
na př. odběr potravin z poplatníko,va obchodu pro jeho soukromou 
do,mácnost), k zpracování nebo k spotřebě v živnosti. . 

Za zboží se však nepovažují: 
a) investice. Investicí jes.t nákup psacího stro1e, regálu, stavba 

dílny atd. Ponzovací náklad~ invesltic se nezapočítávají dio základu 
pro výpočet pnrážkyna zboží; 
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b) p,rostředky k udl,žioyání investic, uhlí, jiná p,a1iva, elektřina a 
plyn k výwbě, otopu, osvětlení, voda, baHcí materiál nepHtrné ceny 
(nepatří sem na př. lépe vybavené schránky ha šperky atd.), mazadla, 
prostředky pro čištění fa; úklid provoq;ních zařízení a mís,tností, kance
lářSKé potřeby (obchodní knihy, tiskopisy atd.) a podobné provo-
zovad po:třeby. 

Co se rozumí zbožím u živností dopra.vních? Zbožím se rozumí: 
a) u živnostenské dopravy ,a povoznictví motorovými vozidly -

pohonné látky, mazadla a oleje; 
b) u živnostenského povo:znictví ,se zvířecími po<tahy - krmiva 

:a píce. Ač vYhláška to přímo nestanoví, možno ze záklaldlu vylo<učiti 
náklady na sluelivo,. jakož,to provoe;ovací látky. 

Nabývací cena zboŽÍ. Přirážka na nákup zboží se vypočítává 
z nabývací ceny zboží, ilÍž se - s výjimkami dále uvedenými ~ 
rozumí pořizovací cena zboží, t. j. cena účtovaná včetně vedlejších 
výloh, placených ať dodavateli zboží či osobě třetí. 

Do nabývací ceny se výjimečně nezapočítávají: 
a) Zasílací výlohy, jako dopravné, do<vozné, poštovné a pod. Jiné 

vedlejší výlohy, jako zálohy na oba:ly a pod. se do základu zapo-
čítávají. 

Jen výjim~čně u obchodu s uhlím, dřevem, dřevěnými polotovairY: 
stavebninami, umělým hnojivem laJ odpadovými surovinami se zasílacl 
výlohy do nabývací ceny započí:távají. 

b) Přepychová daň. Jiné spoltřební ~aně ~ dávk~ za,tíu:. do ~la
býV'ad ceny spadají. Vzhledem k tomu vsak, .~e, zapo~tem ne~t~r~ch 
spotřebních dlMlí, státních přirážek k nim va pnych ~;~ve~ ,vereJllych 
a poloveře.iných (na př. příspěvků do kOlž.edelneho staJbthsacmho fondu) 
by znamenalo u některých po:pla:tníků podslťatné zvýšení základu pro 
výpočet přirážky na zboží, zmocňuje zákon mi~i~tra financí, a~y pří: 
padně porvolil d3.lIší úlevy. Jest proto: na popllaltmclch, aby na pnpadne 
tvrdosti upozornili již ve svém phznání, pří,padně i v řízení odvolacím. 
Půjde tu vesměs o částky, Které poplatníci přesunuií na srvé odběratele 
bez připočtení své kalkulační přirážky, t. j. ve sltieJné VýŠi, jaká jim 
při nákupu byla úotována. 

Všechny olstatní účtované položky nebo: skutečně ZiaIPLacené vý
lohy, spojené s nákupem· zboží jsou součástí nabývacíceny ~ zapo
čítávají se protO' dO' záklladu pro přirážku na zboŽií. PosKytnute slevy. 
(sk.puto, rabaty) snižují základ pro výpočet. přirážky. Zálohy na obal 
se do základu však započítávají, neboť poplatník má možnost obaly 
vrátiti a původně účtovanou a do základu poj,atou čás,tku o zálohu sní
žiti (na př. při placení příštího účtu). 
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VÝše přirážky ná zboží. Přirážka na nákup zboží činí ve všech 
živnostech řemeslných, . obchodních, hostinských a živnostech do
pravních s dále uvedenými výjimkami ::- 6:i,.z nabývací ceny zboží. 
Co se fO'zumÍ nabývací cenou zboží, byló4i,ž uvedeno 

Výjimkou platí: 

A. v živnostech řemeslných: 

3% u myd:ářů, mlynářů, řezníků a uzenářů á koncesova
ných stáčečů piva do LahVÍ; 

7 % v živnostech textilních, oděvních, kožedělných a cuk
rářských; / 

15 % u klenotů, zbožÍ zl'al~ého a stříbrného, pokud ob c h o
d em (ne tedy výrobou) s '!!ěmito druhy zboží se za
bývají živnosti řemeslné (na př. hodináři) v s.e1Zil1amu 
uvedené. 

B. V živnostech maloobchodních a ambulantních: 

2% u mléka, kůžÍ, uhlí, dříVÍ k otopu, stavebnin, umělých 
hnojiva oduJadových surovin; , 

,}% u potmvin, poživa'tin, oSlaldnického zbožl a nápojů __ 
---VYjímajÍc mléko, které spadá pod sazbu 2%ní, ať již. je 

vedeno v obchodě speciálním nebo potravinářském; 
4 % u c~rovinek, vina a lihovin v uzavřených lahvích, po

kud JSOU tyto druhy zbOŽÍ vedeny ve speciálních obchol.. 
dech (jsou-li hvedené druhy zbolžÍ vedeny součaJsně 
s ostatními potravinami, sPIJ,ďajÍ pod 3 %nÍ sazbu); 

7 % u tex'tilního zboží, deštníků, prováznických výwbků, 
sportOl\711Ích a rybářských potřeb, kožešin všeho druhu 
koženého zboží, obuvi a čalounických, ohuvnických ~ 
sedlářských potřeb. Stejné sazbě podléhá výčep vína a 
lihovin, spojený s p'otravinářskou živností, na př. lahůd
kářst~ím. Množství vyčepovaného vína mOlžno proká
zat zaznamem o obecní dáv~e nápOjové; 

15% uklen01ů, zbo·žÍ zlatého a stříbrného, pokud obchod 
s těmito druhy IZbožÍ jest prOvozován SOučasně S .iinou 
živností v seznamu uvedenou. 

C. V živnostech hostinských: 
/ 

7% vka~árn<ich, vinárnách a vÝčepech lihovin, vesměs po
kud JSOU provozovány s jinou potravinářskou živností 
(na př. s cukrárnou, obchodem lahůdkářským la pod. 
(samo1statné kavárny, vinárny a výčepy lihovin nespa
dají pod živnoMenskou daň). 

4% u potravin, poživaÍÍn, nápOjŮ, tabá~u a, taooko~ých v.ý-
robků v ostatních živnostech hostmskych, t. J. hostm~ 
ských živnostech nespojených s ji!lOUŽ~vností potravi
nářskou. Jde tu tedy o samosta'tnehostmce, res!taurace 
atd. Pokud tabák a tabákové výrobky jsou, pmd~vány 
v tmfikách, vypočte se přirážka 30 % z hrube proV1S~ -
viz nÍ'že. 

D. V živnostenské dopravě motorovými vozidly a živnost~n
ském povoznictví - 7% (sazba 6% platí tedy pouze u pomocnych 
živností dorpravních). 

Provozuje-li p,oplatník s živ.nos!enskou, dorprw:,ou motoro~i ':~: 
zidly a živnoSluenskýmpovozmotv1m ,take, z a s 1 I a t ye I ~ tVl, , ZVYSl 
se mzda na kterou by měl nárok a ktera se do dano~eho zakladiU 
započte 'z toho důvodu, že provozuje živnDstenskoiU dopravu nebo 
povO'znictví, o 15 %. 

Výjimečně se přirážka k nákupu zboží nepočítá z nabývací ceny, 
nýbrž z hrubé pcovise, a to: 

30 '}~ u t1albáku a tabákových výrobků v prodejnách tabáku --: trafi
kách (nikoliv však v živnostech hostinských, kde plah sazba 
4% z n!abývací ceny); 

30% u poštovních a kolkových cenin; 
40% u novin a čwsopisů;- . y' , . 
50% v os'ta,tních případech, kdy popl.aittník provozUJe se zwnostl v se-

Zflamu uvedenou obchodní jednatelství. 

Pmvisí wzumí se vše, co obchodní jednatel dostává ~a jednatel
skou činnost včetně náhrady nákladu (na př. jízdl11ého), a to jak od 
strany zastoupené, tak i od strany druhé. 

Poplatník, který provozuje více živnos!tlí Fodléha~fcích y~ivnost~n
ské dani nebo v jedné ta'kové živnosti vede Vice druhu ZbOZl, vypoc~~ 
přirážku na zboží ve výši sta~l<ovel1é p,ro tu kteroužlivno~t nebo ZbOZ1. 

Příklady; 1. poplatník provozuje nákladní autodopravu a obchod 
s uhlím. Přirážka na nákup zbOží činí u uhlí - 2%, z na
bývací ceny uhlí (t. j. účtovan0 ceny zvýšené o naklad? 
dopravní a dovoznO, u nákladní autOdopravy - 7% z na
kupu pohonných látek, mazadel a Olejů. y v 

2. POplatník l1'rov()znje obcho4 se smíšeným zbožím, v nen;z 
vede potrav:in1y, textil a drobné předměty pro doma.c
nost. Přírážka na nákup zboží čini u potravin 3%, texť1lu 
7%, a ostatního zbOží (na pf: mýdla, .čisticích prášků, 
kr.émů na obuv, kartáčů atd.) 6%. . 
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v ,Nutno .také ~pozorniti na rozdílný ro~sah živnostenl5kého o.práv
n~m s hledlsk:a v~redpisů ustanovení živnostenského řádu a s hlediska 
z:~ona o dam Zlvnostenské. Rozdíl osvětlí nejlépe ItlytO příklady: 
Pnklady: 1. Obchod s potravinPrmi zahrnuje v sobě podle zásad živ

n?stens~~~ Mdl!: ~éž Oprávnění ku prodeji mýdla, čisti-
, Clch prasku a IlJl!ych drobných potřeb IH'O domácnost 

S hl~dis~a daně živnostenské rozumějí se však potravi~ 
namz, vy.1zr.a:Ině látk}l poživatelné a jen' týto podléhají 
3%,n~ p!ll:azce nav;UZkup zboží. Naproti tomu mýd'lo atd. 
pOdlehá lalko zbozl l1!epotravinářské sazbě 6% 

2. Ob~hod železářsk~ vede tež železné a kovov~ sportovní 
,!otre~~. ~port~,vnl potřeby pOdléhají sazbě 7% ostatní 
zelezarske ZbOZl sazbě 6%. ' 

14. Přirážka na mzdy. 
Přirážka na mzdy čin~: 

'V ,a) v .~iv?()st~ch poslužných, t. j. holiči a kadeřníci, mistři komi
mctl, maJItele pradelen a žehlíren, čističi budov a bytů 'h d'" 
kapelníci, živnosti hlídací, maséři a' pedikéři a drnomistři ~~5r~ mCI, 

. b) ve všech ostatních živnostech (řemeslných obchodních o, hos-
tmskych a dopravních) - 20 %, " 

z vyplac.en~ch h;ub~ch mezd a úplat za výkony pro živnost. 
. Prov~:zu]e-h pOP:latmk s živnostenskou dbpravo1,l motomvými vo

ZIdly a zlvnostenskym povoznictvím také z a s i I a tel st' 'v, 
se m.zda; na kterou by měl nárok v živnoiStenské dopravě ~~b~V'PY;1 
vozmctVI - o 15%. ' ~ 

Příklad: Poplatník pra~uje v obchodní živnosti pouze s jedním za-
mestnan~e,!!, jemuž v kalendářním rOce vyp'latil 36.000 Kčs 
(3g,0? v mestcne) a 1500 remunerace, celkem tedy 37.500 Kčs 
Pnraz~a namzdy, započitatelná do základu činí 20 % ~ 
placenych p!atů, t. j. 7500 Kčs. ' ' vy 

Hrubé midy a platy. 

lirubou mzdo~ ~ ~ia1e~ rOlZumÍ se mzdy časové, úkolové aJ od 
kusu, mzdy za pracI pres calS, mzdy za vyšší vy'kom" d 
odpmcovaný v, ( v'h" y, mz y za ne-
~ I v'h tVl calS n),a pro na rada ušlého výdělku vyplacená Zal svátek ' 
~~I o e a a pod. ',remunerace, naturální po'žitky, pokud se posky

t~]~ kvedle pI~t~ (na P~. v,vrch?ímu číšní~oyi v živnosti hOlStinské), přf
~ a~ ~ ~a pracl ~?r~YI sk~dlIvou, odmeny za zlepšoy,aCÍ návrhy nebo 
]ubI!~]m dary .. ~ Jme ,odmeny poskytovalné v snuvi'Slolsti s praco.vním 
pomerem, ať Jri podlehají dani ze mzdy či nikoliv. 

lirubou mzdou (platem) upřís]ušníků domácnosti rozumí se 
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částky (a'f byly ma\ii1elem žIvnosti příslušníkovi jeho domácnOlSti 
vypla'ceny či nikoliv), na které podle příslušných mzdo~ch a plato
vých přeÓlpisu by měli nárok jrako z!aměs1nanci, kteří by vykonávali 
tutéž práci. Jejich mzdu nutno zahrnou~[ do základu pro výpočet při
rážky na mzdy, přesto, že případně k některým z nich (mattIželce 
a nezl:eti.lým dětem) se při stanovení pojmu malé 'živnosti nepřihlíží 
a nezapočítávají se do počtu olSob v živnosti zaměstnaných. 
Příklad: Nevyučet1Jý IJirodavo,č-příslušník domácnosti s více jak 

Sletou praxi se zařadí do pIafové Skupiny 'A2 VYhlášky pro 
obchOdrú zaměstoo,u:e č. 967/4'6 Oř. l. Je-li zaměstnán jen 
polodenně, započte se do základu přirážky na mzdy jen 
jedna polovina jeho platu. 

JlakékoIi'v připlatky 'vy'plácené zaměstnan'cům jako náhroJC1a slu
žebnl1ch vydání, ať paušálně nebo jednotliivě, se ovšem do základu 
pro výpočet přirá~ na mzdy ,ne~očítajr. NelZraPo.čitat~lné p~~to j,sou 
na př. zaměs1nancum vypl'a\cene nahmdyces'~o'V'mch vyloh (Jlzdneho, 
stravného, nodežného), a jiných vydání, jež uči11liI zaměstnanec, na účet 
zaměstn:avatele, aby mohl prrovésti úkoly jemu uložené, dále na p,!. 
výdaje na šaJty do zaměstnání v ulfčiltých ž~vnostech, jako řeznicke, 
hos1inské <3: pod. Zapo'čÍtáVla,jí se však naturální požitky, pokud na ně 
má zaměstnanec nárok v~dle platu. 

Do základu nepočítladí se též ony čás!tlky osobních nákladů, které 
je zaměstnavatel polVinen nésti ze svého, na př. podíl sociálních pří
spěvku placených zaměs,tnancem na zamě1stn1aince. 

Úplaty za výkony pro živnost. 

Výkonem pro živno,st ro'zumí se každý výkon, kterého. je třeba 
k výrobě, úpravě nebo prodeji zbožL Pókud tyťo výkooy nep'fOvádí 
poplatník sám, po př. jeho zaměstnanec či příslušník jeho. domác
nosti a provádění těchto výkonů svěří za úplatu (mzdu) osobě cizí 
(kte;á vůči podniku není v řádném pracolVnímpoměru) nebo vůbec 
podniku jinému, musí vyplacené mzdy (úplaty) zahrnouti do svého 
základu, jalm kdyby tyto výkony provedl jeho, zaměstnanec nebo 
příslušník jeho domácnosti. , 

Výkony pro živnost sPočÍvajípřevá:žlně v tom, že podnikatel si dá 
nakoupené zboží či suroviny zpracovati nebo pouze zušlechtiti u osoby 
jiné nebo v cizím po.dniku a za toto zpracováni či zušlechtění za
platí mzdu. 
Příklady: 1. Obchodník nebo výrObce nakOupí pletaqí vlnu tl dá .Ii 

v jiném podniku za. úplatu Obarviti. Oplata za obalrveni 
vlny jest u Obchodrúka úplatou za výkon pro živnost 
a úplata podléhá tedY přirážce na mzdy, 
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2. Cukrář peče Ve mzdě moučníky pro živ1liOst hostinskou. 
ZapZaceflámzda se započítá ve v.vši 20% u hostiflSké 
živnosti do daňového základu. 

3. Pekař peče z materMlu, který si dodali sJ]Otřebitelé 
sami (chléb, pečivo atd.). Mzda, kterou v tOmto případě 
od zákaznika obdrží, nezapOčitává se do poplatníkova 
daňového základu, protože výkOn (pečeni) provedl pO_ 

platník sám (zaměstnancem nebo rodinným přísluš
níkem) nikoli však osof}a ·cizí. Mzdu zde poplatník pN-

i jímá a mkoliv 'vyplácí. Tato mzda jest pojata do da
ňOvého základu živnosti pekařské již započtením roční 
mzdy pOplatníka podle platové vyhMšky. 

4. Výrobce konfekce pOužívá spolupráce dOmáckých děl
niků, kteří pracují ve mzdě. Mzf1y vyplacené domackým 
dělníkům musí výrobce Z'alJJočíťaii 20% do svého daňO
vého základu. 

5. Hostinský přibírá na neděli nebo k tanečltí zábavě jed
nOho nebo i více číšníků. na výpomoc (číšnicí nejsou 
u něho ve služebním poměru). Mzdy vyplacené na vý
pomoc přijatým osobám započítá hostinský 20 % do 
svého daňového základu.' . 

Za výkony pro živnolst se nepovažují výkony lal práce jinýJch osob 
(podniků), pokud jsou spojeny s udržovánfm investic, čištěnfm a úkli
dem provoznÍtCh ZlaJnzení a místností a dále práce a výkony jiných 
osob a podniků, spojené se zále:ž!Holstmi sQiudníini, správními, kance
lářskými, účetními a pod. 

Příklad: Odměnou za výkon pro živnost není odměna vyplaceflá 
posluhovačce, částky vYplacenJé za Opravy stroÍu, pOdlahy, 
dveří, železné rOlety, Odměny vyplacené advokátovi za vy
máhání pOhledávky, dávka za úřední výkony při schvá
lení pro vOzOvny, odměna účetnímu, který dochází do ;pod
níku jen příležitostně atd. 

15. Ocenění naturálních požitků. 

Vyhláška ministra sociální :péče č. 320/46 úř. 1. 
PoznámkJal: Ustanovení z textu vypuštěná týkají se zemědělství, 

hornIctvÍ atd. 
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§ 1. 

Ocenění stravy. 

Hodnota stravy či,nÍ měsíoně 600 Kčs, t. j. denně 20 Kčs. 
Při čás1tečném poskYlíovánÍ stravy se započítává: 

snídattlě 
přesnídávka 
oběd 
svačina 
večeře 

. § 2. 

l/1u, t. j. denně 2 Kčs, 
lilO, t. j. denně 2 Kčs, 
4/10, t. j. denrně 8 Kčs, 
1/1'J, t. j. denně 2 Kčs, 
3/l0, t. j. denně 6 Kčs. 

Ocenění bytu, otopú a světla. 
Hodnota naturálniho bytu bez otovu a světla činí měsíčně: 

'. V místech. s počtem obyvatel Počet obytných nad nad nad do 
místností 2<:.OUO 20.00 2000 

k h v) 1100.lino " (včetně uc yne 90 Kcvs 75 Kos 60 Kčs, 120 Kčs 
1 .. . 225 Kčs 180 Kčs 150 Kčs 105 K~s, 
2, 330 Kčs 270 Kčs 225 Kos 150 K~s, . 
3 . . . . 435 Kčs 360 Kčs 300 Kos 195 K~s, 
4 ',' . . 540 Kčs 450 Kčs 375 Kčs 240 Kcs. 
5 a VIce . . v ., t k' m'l'sía . ' b atel se zaraZU~1 a e ' , 
Do SkUPlll. Y mIst nadv 1

í
OO.OO? °p~rl·znáno čin,ovné podle skupiny . h V 

•.. Vejným zames nancum· . h
V 

• 

V 111C z ]e ver. ".' d 25 000 oby\"a~tel také mís'ta, v 111C z ]e 
mís,t A, dq skupmy mIst n,a . v.' 'odle skupiny míst B, do sku

. těmto IZIa:mestnanlCŮm přřznano cl~~,vne,'~' v nichž je těmtol zamest-
piny mist nad 200? .oby'v.atel ta e. I?lS a, , t C Do poslední skupiny 
'nancům pnznáno čmov?e p~~dlet s~UP~ťs~~I~ař~zení řídí se podle vý

do 2000 obwaJtel se zaraZU]1 v~s, élJ ,111. ' . 
sledků pQlsledního úřednÍ~o,.~cIta111 lIdu. , 

Otop a světlo se ocenu]l: 2 3 a více 
Počet obytných místností mě s í č n ě 

\ 60 Kčs 90 I(čs 120 Kčs, 
ot,~p 15 Kčs 30 Kčs '45 Kčs .. 
světlo ..... d' d t cích 
PN společném ubytování se počítají sa~by uve ene vos' av 

.v v, ť odle počtu ubyíovanych osob. 
1 a 2 pomemou cas I Pb ubytoV!amé v mís,tnosltech sloužících jiným Cena byltu pro OSOl y .' . b 
' v . o ( v k chyni') se č'Há jednou polovmou saz y. ucelum na pro v u 

§ 3. 

O . by hromadně ubytované a hromadně stravované. 
so v 'v v. 

Při hromadném ubytování činí za osobumeslOne. 480 Kčs, 
a) hodnofa stravy . . . . . . . v tI . . . 6 Kčs 
b) hodnota ubytování včetně otopu a sve a,: : 'ně 10 ~sob 
Za hromadné ubytování se pl(wažuie ubytovam nejme ' 

v jedné místnosti. 
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§ 5. 
Zvláštní naturální požitky. 

O~acení se oceňuje: 
a) oděv ročně . 1200 Kčs, 
b) prádlo ročně . '. 240 Kčs, 
c) praní prádla měsíčně 48 Kčs .. 
Neposkytufe-li z!aiměstnavélJtel zaměstnanci naturální byt a stl1a'Vu 

ve vlastní režlii, opatn·H mu však naturální požitky jinde, hodnotí se 
tyto skutečně placenou: cenou, nejméně však hodnotou naturálních 
požitků pod!le tét-o vyhláš,ky. 

§ 6. 
Naturální požitky' ve vyhlášce neuvedené oceňují .se podle běž

ných spot.řebitelských cen. 

§ 7. 
Naturální pož:iltky Dla, dobu kra,tší jednoho měsíce se oceňují: 
a) za denní poskytování 1130 měsíčních sazeb, 
b) za týdenní poskyío'vání . 7130 měSÍčnÍoh sazeb. 
Str.ava posky,toíV1aJná rodinným příslušnJÍkům zaměstnance oce-

ňuje se: 

a) pro manželku 100% ocenění stravy pro zaměstnance, 
b) pra kaJžldé dítě 50% ocenění stravy zamě~tnance. 

§ 8. 

Působnost. 

Tato vyhláška nabÝvá účinno'sti pro úbor pojištění úrazového 
dnem 1. ledna 1946, jinak dnem 1. prosince 1945, a platí pro zemi 
Českou a Moravskoslezsk.ou. 

16. Daňová sazba. 

Zákon o danli živnostenské zavádí pouze jedinou sazbu, platnou 
pro všechny pOplatníky bez rozdílu, zda mají příslušníky domácnosti. nebo ne. 

K dani se neVYbírají žádné přirážky, ani podle zákona o přímých 
daních, ani přirážky samosprávní. Na okolnost, korlik má pop1atník
příslUlšnil'ků dOil11ácnosti, bere se zřetel tím způsobem, že se od dani 
podifobeného zákl'aldu odečte za každého příslušníka domáCTIO>stičáistka 
6000 až 14.400 Kčs pod~e druhu příslušníka. SnfžbnÍ daňového základu 
ma, Příslušníky d!omácnosíi jest n'ejlépe patrno z připOjené tabulky 
daně živnostenské. 

Nepřesahuje-Ii základ daně po Případnémsnií.žení na; invaliditu, 
příslušníky domácnosti atd. částku 19.200 Kčs, daň se nevyměří. 
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Tabulka daně živnostenské. 

3 4 5 6 8 9 I 10 

Daň činí 

Daňový základ 
u poplatníků s odčitatelnou čáetkou Kčs: 

>;::: 
~ 

E 
rf1 

přes - do 

Kčs 

1 119.200- 20.400 540 -
2 20.400- 21.600 612 -
3 I 21.6ÓO- 22.800 684 -
4 22.800- 24.000 756 -
5 24.000- 25.200 840 -
6 25.200- 26.400 924 540 -
7 26.400- 27.600 l.008 612 
8 27.600- 28.800 1.104 684 -
9 28.800- 30.000 1.200 756 -

10 30.000- 31.200 1.308 840 -
II 31.200- 32.400 1.416 924 -
12 '32.400- 33.600 1.5 . 24 1 008 540 -

632 1 104 612 -13 -33.600- 34.800 1. . 
64 1 200 684 -14 34.800- 36.000 1.7 . 

15 36.000- 37.200 1.896 1.308 
16 37.200- 38.400 2.028 1.416 
17 38.400- 39.600 2.160 1.524 
18 39.600- 40.800 2.292 1.632 
19 40.800- 42.000 2.424 1.764 
20 42.0ÓO- 43.200 2.568 1 896 
21 43.200- 44.400 2.712 2.028 
22 44.400- 45.600 2.856 2.160 
23 45.600- 46.800 3.012 2.292 

756 
840 -
924 -

1.008 - -
1.104 
1.200 
1.308 
1.416 
1.524 

540 
612 -
684 -
756 -
840 

24 46.800- 48.000 3.168 2.424 1.632 924 -
3-.348 2.568 1.764 1.008 _. 25 48.000- 49.200 

26 49.200- 50.400 3.528 2.712 1.896 1.104 -
3.708 2.856 2.028 1.200 -27 50.400- 51.600 _ 

28 51.600- 52.800 3.888 3.012 2.160 1.308 -
29 52.800- 54.000 4.068 3.168 2.292 1.416 540 -
30· 54.000- 55.200 4.260 3.348 2.424 1.524 612 --
31 55.200- 56.400 4.452 3.528 2.568 1.632 684 -
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2 

~I >>=l Daňový základ 
O) :::>. ., 
;:l-

w/ 
přes-do 

3 4 :; 6 8 9 10 

Daň činí 
'----~----~~~~~~~------------

II poplatníků s odčitatelnou částkou Kčs: 

I Kčs 

32 
33 
34 

56.400- 57.600' 4.644 3.708 2.712/1.764 756 _ _ 
57.600- 58.800 4.836 3.888 2.856 1.896 840 _ _ -. 
58.800- 60.000 5.028 4.068 3.012 2.028 924 _ _ = 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
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60.000- 61.200/ 5.268 4.260/ 3.168 2.160 1.008 _ / _ 
61.200- 62.400 5.544 4.452 3.348 2.292 1.104 _ _ -
62.400'- 63.600 5.820 4.644 3.528 2.424 1.200 _ _ -
63.600- 64.800 6.096 4.836 3.708 2. 5681_-1.308 _ _ -
64.800- 66.000 6.396 5.028 3.888 2.712 1.416 _ _ -
66.000- 67.200 6.696 5.268 4.068 2.856 1.524" _ _ -
67.200- 68.400 6.996 5.544 4.260 3.012 1.632 540 _ -
68.400- 69.600 7.296 5.820 4.452 3.168 1.764 612 -
69.600- 70.800 7.596 6.096 4.644 4.348 1.896 684 _ = 
70.800- 72.000 7.932 6.396 4.836 3.528 2.028 756 _ 
72.000- 73.200 8.268 6.696 5.028 3.708 2.160 840 _ --
73.200- 74.400 8.604 6.996 5.268 3.888 2.292 924 _ -

~:::~~= ~::~~~ ::;~~ ~:::~ ~:~:~ !:~~~ ;:::: ~:~~! = = 
76.800- 78.000 9.636 7.932 6.096 4.452 2.712 1.200 _ = 
78.000- 79.200 9.996 - 8.268 6.396 4.644 2.856 1.308 _ 
79.200- 80.400 10.356 8.604 6.696 4.836 3.012 1.416 _ -
80.400- 81.60010.716 8.940 6.996 5.028 3.168 1.524 _ -
81.600- 82.80011.076 9.276 7.296 5.268 3.348 1.632 540 -
82.800- 84.00011.472 9.636 7.596 5.544 3.528 1.764 612 = 
84.000- 85.20011.868 9.996 7.932 5.820 3.708 1.896 684 
85.200- 86.400 12.264 10.356 8.268 6.096 3.888 2.028 756 --
86.400- 87.60012.66010.716 8.604 6.396 4.068 2.160 840 = 
87.600- 88.80013.05611.076 8.940 6.6{)64.260 2.292924 
88.800-,.,- 90.00013.47611.472 9.276 6.996 4.452 2.424 1.008 = 
90.000-9L2~ 13.896/11.868 9.636 7.296 4.644 2.568 1.104/ _ 
91.200- 92.40014.31612.264 9.996 7.596 4.836 2.712 1.200 _ 
92.400- 93.60014.74812.66010.356 7.932 5.028 2.856 1.308 _ 
93.600-'- 94.800115.19213.05610.716 8.268 5;26813.012 1.416 _ 
94.800- 96.00015.63613.47611.076/ 8.604 5.544 3.168 1.524 _ 

, 

I I I I I 
,-

1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 I 10 --
Dan činí 

Daňový záklau ;;::; 
u poplatníků s odčitatelnou částkou Kčs: 

>5 " .cl;;::; o .cls[o .cl:;::; §' přes- do 'l» gcať'§ :5~ť:;;- o .cl 10 .cl~ ca >=I oceoo otec") oda ~~,~=§ ~~~] -'ti 0::a~'?-. C"l~-p.,.25 ~::a~.§ CD-.,., c;;a'l».§ +' ~~2 ~~-+-'~ 

w[ "'~~E "-'·I"·~'" ~.~~~ C"t'.-4~.p O:O ...... -+-'>:l) 

'ti ~o ~ ~ j:j7.J) 1""1 ~ t=I~ cq ~ 1=1"0 ,., ~ ~'ti ca >=I CD ~ >=1><>1<- ~ ~'ti ce;.; 1>00 rn ~ 0'0 00;'; CO "O 00 !=-I <l:leq ~~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~ ~~(O 
Kčs . rn p! 00>0 >O ~~ ~ >O ~~ 1""'1 ~ ~~ ~ 

l'l~::o~ ~-::o.o ~_::o '" -::o 111 ~~::o~ ~~::o~ ~~p",~~p~ 

651 
-

16.200113.896 11.4721 5.8201 1.6321 96.000- 97.200 8.940 3.348 540 
66 97.200- 98.400 16.764 14.316 11.868 9.276 6.096 3.528 1.764 612 

67 98.4QO- 99.600 17.328 14.748 12.264 9.636 6.396 3.708 1.896 684 

68 99.600-100.800 17.892 15.192 12.660 9.996 6.696 3.888 2.028 756 

69 100.800-102.000 18.456 15.636 13.056 10.356 6.996 4.068 2.160 840 

70 102.000~103.200 19.020 16.200 13.476 10.716 7.296 4.260 2.292 924 

71 103.200-104.400 19.584 16.764 13.89.6 11.076 7.596 4.452 2.424 1.008 

72 104.400-105.600 20.148 17.328 14.316 11.472 7.932 -4.644 2.568 1.l04 

73 105.600-106.800 20.712 17.892 14.748 11.868 8.268 4.836 2.712 1.200 

74 106.800-108.000 21.276 18.456 15.192 12.264 8.604 5.028 2.856 1.308 

75 108.000-109.200 21.840 19.020 15.636 }2.660 8.940 5.268 3.012 1.416 

76 109.200-110.400 22.404 19.584 16.200 .13.056 9.276 5.544 3.168 1.524 

77 II 0.400-11 L600 22.968 20.148 16.764 13.476 9.636 5.820 3.348 1.632 

78 111.600-112.800 23.532 20.712 17.328 13.896 9.996 6.096 3.528 1.764 

79 112.800-114.000 24.096 21.276 17.892 14.316 10.356 6.396 3.708 1.896 

80 114.000-115.200 24.660 21.840 18.456 14.748 10.716 6.696 3.888 2.028 

81 115.200-116.400 25.224 22.404 19.020 15.192 11.076 6.996 4.068 2.160 

82 116.400-117.600 25.788 22.968 19.584 15.636 11.472 7.296 4.260 2.292 

83 117.600-118.800

1

26.35223.532

1

20.14816.200

1

11.868 7.596, 4.452 2.424 
84 118.800-120.00026.91624.09620.71216.76412.264 7.932 4.644 2.568 

III. Snížení daňového základu. 

17. Důvody ke snížení daňového základu. 

Poplatník daně živnostenské má nárok na snížení daňového 
základu: 

1. má-Ii příslušr.í!íY domácnosti, a to buď 
'3) . matlliŽelkub resp. družku (malJ1~ella;, resp. druha, je-li po

platnÍcí daně živnostenské manželka,_ resp. družka), pokud 
s nÍžiije ve spotřebním společenstvÍ (kapÍ,tola 24); 
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b)~ěti (ať zl~tilé či nezletilé, manželské či nemanželské), avšak 
Jen pokud 
wa) ~ezleti~é dfěti' žijí s poplatníkem ve spotřebním spole

censtvI a 
bb) zletilé děti jsou v poplatníkově zaopatření. 

D~ě!tem, jsou v:)Qstaveny na roveň za stejných podmínek 
nektere dalsl osoby (kapitola 26) , 

c) rodiče nebo jiné piříslušníky domácno;ti v zákoně uvedené 
pokud jsou v poplatníkově zaop'ai1:ření (k'apitola 27 a 28). ' 

, ~. je-liv.inva!idní, a'f M jde o invalidiftu válečruou, vO'jenl'>kou (~e
valecnou) Cl olbcanskou (kap'jftola 31); 

. 3.,!~-Ii pv~pla~n~k~m ~dova ne,bo nezletiJý sirotek po pladlých. 
leg!onanch, pnslusmclch namdního O'dboje a bOje za osV'obození a po 
obetech bojových událostí nebO' národ!ní, rasové nebo politické per
sekuce. 

, Pro snížea:í ~aňovéh(\ ,základu z důvodů ad 1.-3. je TOIzhodný 
s~a~ k 31.,Prosl':lCl':~zhodneho roku, na př. pokud jde o počet přfsluš
lllku domacnostl, vysi inval'ildHy atd. 

o S~ížení daňovéhozákl:aidu z jednoho, příp. i ze všech uvedených 
~uvO'~u ad 1.:-3. uipla,tní poplatník přímo ve svém daňovém přiznání 
hm,_ ~~v vypoctený~aňový základ o příslušné částky sníží. Daň za
platl JIZ ze zmensel1ieho základu. 

v, Od snfžle~Í daňového základu, které si provádí každý poplatník 
~~lmo ve s~em daňovém přie:nání, nutnn rozliŠOMatti slevu na dani 
JIZ zap~aceille" ~k!emu ~~a !ádos~ berní správa dodaítečněpovO'lí, když 
~?platn:l'k prokaze ,zy:l~s:tlll pomery, které mají vliv na výnosnO'st jeho 
ZlvnosÍl ~eb?, ktere J~J, po~s!atně :zatěžují (kapitola 34). Žádost o ,slevu 
se up!aúlll prn~o "., pnslusne rubrice daňovéhO' přizruání. Berní správa 
P?voh popll~~mkovp slevu na wani ve výši stanovené směrnicemi mi
llls~erstva fLllwncí a slevenou daiJ1 vrátí poplatníkovi jako daňový pře-
platek. ' 

18. Příslušn~ci domácnosti ve spotřebním společenství s poplatníkem. 

v P~íslušn~k. dom~cnQS~i žij~ s poplatníkem ve sPotř~bnímspole. 
c~~tyl, kdyz v1eho Zlvotm potreby se hradí v rámci domácnosti pře-
vazne z prostredků domácnosti. . 

v ~ uvedeu,ého p!yne, že tyto o'soby, mají-li býti ue:nány za pří-O 
slusmky domacnostI, musí zásadně bydliti v příjemcově domácno\Sti 
Nen~ vvšak n~v závadu, p~býv~jí-li mimo tuto domácnost jen přechodně: 
na Pl'. Zla ucelem studu, vykonu vojenské presenční služby letního 
pobytu, pobytu na léčení atd. ' 
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Naprosto nerozhoduje, mají-fr tyto osoby vlastní příjmy, aťz pra
covního poměru nebo z jiných pramenů, Na rozdíl od dosavadního 
stavu budou tedy <tyto, lO\Soby uznány za příslušníky domácnosti, i když 
mají vlastní příjmy přesahující 12.000 Kčs ročně. 

Spotřební společenstVÍ se podle zákO'na pa:'edpokládá mezi man
žely druhem a družlmu a konečně mezi rodiči a dětmi. Vyměřující 
úřad může vš:a!k pr{)vést pTOtidůkaz, že podmínky spo~řebn1ho spole: 
čenství (např. společná domácnos,t atld.) nej'sou sp;lneny. Spotre~Ul 
společenství pmká:žie poplatnÍkm př. pol'iiCejní přihláSkou, kmenovYI? 
listem a pod .. Popla;tník, ki.terý žije s manželkou (družkou) anezlett
lými dětmi ve spo~řebním společenství, má nárok :na sníženi daňo
véhozákladu, {) jehnž VýŠi se zmÍ>n~me u jednotlivých příslušníků do
mácnosti. Obdobně přísluší 'nárok na snÍ1žení daňového základu man
želce (družce) m manžela, resp. druha .aj nezletilé děti. 

19. Příslušníci domácnosti v zaopatření poplatníkově. 

Příslušník domácnosti jest v poplatníkově zaopatření jen tehdy, 
kd ž: . 

y a) poplatník mu poskytuje nebo hradí převážně byt, stravu a 
ošacení (více než polovinu těchto nákladů) a když . ~ 

b) pří~lušník domácnosti nemá vlastní příjmy, f. j. nemá:li roční 
hrubou mzdu 12.000 Kčs nebo hrubý příjem z jiných pramenu 10:000 
Kčs. Má-li příslušník domácnosti oba druhy příin;ů ~I?z~u i příj~y 
z jiných pramenů), rozhoduje součet obou druhu pnjmu a hramce 
12.000 Kčs ročně. . 

Předpokládá se tedy, že k hrazení bytu, stravy a ošacení Jest 
třeba částký 12.000 Kčs ročně. Příslu~n1k don~ácnolsti je PrDIt.o V z~
opatření popl'aJtnik:ově jen tehdy, kdy z p.oplatmk mu poskytUje pene
žité nebO' naturální příspěvky převyšující ročně 6000 Kčs (t. j. polo'
vinu potřebné celowční částky), nebo měsíčně 500 Kčs. o o 

. Má-li na př. zletilý syn vl'alstní příjmy, převyšující hram:l 
10 000 Kčs resp. 12.000 Kčs (viz shora), nelze jej již uznati za přI
sl~Šiníka d~mácno,sti, i když mu poplaÍTúk poskytuje příspěrvky pře
vyšující 6060 Kčs ročně, resp. 500 Kčs měsíčně. ~e vš~k přvslušníke:? 
domácnositi činí-li jehO' roční hrubá mzda na pro tO'hko 11.800 Kcs 
nebo čistý ~,ffjem z jiného pramene 9800 Kčs ročně. . 

Poplatník, který má v zaopra,!ření ~ěk'Íeréhoo z p!ísl?~~íků d~n:ác
nosti, má nárok na snížení daňoveho zakladu, o· jehoz VYSl se zmlmme 
u jednotlivých příslušníků domácnosti. 

Vkll3idy uvolněné Národní bankou příslušníkovi domácnosti (na 
př. studujícím osobám ve VýŠi 1500 Kčs měsíčně), nepočítají se do 
částek shora uvedených. 
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20. Snížení daňového základu za druhého manžela. 

Na druhého člena dvojice založené manželstvím (t. j. manželku 
nebo manžela) nebo Skutečným spolužitím (t. j. druha' nebo družku) 
snižuje se poplatníkovi základ daně živilostenské o 6000 Kčs. Pod~ 
míl1ik:ou však jest, aby druhý člen dvojice žil (31. prosince) s poplat-
níkem ve spotřebním společenství. . 

Je-li poplatníkem daně živnostenské manžel, resp. druh, odečte 
si z daňOlVého Ilákladu na mamželku, resp. družku částku 6000 Kčs; 
obdobně je-li poplaJtníkem daně živnos<Íenské manžielka, resp. družka, 
{}cťečite~ťi z daňového základu. TIJa manžela, resp. druha rovněž částku 
6000 Kos. Zákon nerozlišuje, zda poplatníkem daně živnostensJíé je 
manžel či manželka (druh nebo družka); vÝše daňového zatíženi jest 
vždy stejná. Má-li: ovšem manže!ka (družka:) v důsledku menšího 
PQičtu započitatelných let povolání nárok na n'i;žšÍ' plat než! manlŽel 
(druh), bude daňový základ přiměřeně niŽŠÍ. 

Pro snížení daňového základu o částku 6000 Kčs na druhého 
'Člena dvojice (manžela, druha, resp. manželk~ družku) Je lhostejno, 
zda druhý člen dvojice jest v podniku poplatníkově činný či nikoliv. 
Manžel (druh) může si proto na manželku (družku) odéčístičástku 

'6000 Kčs i tehdy, je-li tato v pracovním poměru u jiného. zaměstna
va,tele; obdobně může sirn.atn,žblka (drUižka) odečlisiti! na manžela 
(druha) částku 6000 Kčs, 'ii když je zaměs>imancem jinéhQi podniku. 
Zákolu podporuje tak dvojí zaměs,tnálllí v rodině a současně uznává, 
že dvo.jím Zlam.ěstnánim vznikají též vYššÍ výdaje. 

Je-li manželka (družka) poplatníkorva Zia:mě'Stnána mimQi po.dnik 
manželův (druhův), má podle zákona o dani ze mzdy č. 109/47 Sb. 
nárok, aby jí při provádění srážky daně ze mzdy byla poskytnuta 
sleva na manžela, na: llJř. při měsíčním výplatním období odečtením 
částky 500 Kčs od dcvnd podrobemé mzdy. 
Příklad: Manžel má ObchOd s textil!Úm zbožím, manželka jest za

městnána jako účetní v jiném podniku. Manžel si může na 
manželku Odečísti 6000 Kčs a také manželce bude zaměst
narvatelem s!Úžen daňový základ o 500 Kčs měsíčně. 

Má-li manžel (druh) kDomě příjmu ze živnosti součilsně příjem 
z pracovního poměru nebo ze zemědělského hospodářství, pak snížení 
daňového základu rUla mcvruželku (družku) může uplatn1ti pouze u jedné 
z daní z pracovního důchodu, t. j. daně živnostenské nebOl daně ze 
mzdy nebo damě zemědělské. Totéž plaiÍÍ Otplačně o ma:nželce (družce), 
která vedle příjmu z drobné živnos,ti má současně jiný pracovní dů
chod. Poplatníkovi jest tedy dáno na vůli, u které daně chce snížení 
ulPlatniti. Pouze tehdy, byla-li PQiplatníkQivi daně živnostenské posky
tová!na sleva na manželku nebo na jiného rodinného p,řvslušmíka vůbec 
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v ď V 'ho roku (při vyplácení mzdy), nemůže mu býti 
již behem kale~v armv. teooká daň na manželku nebo tytéž rodinmé za telllŤo rok smzena ZIVllOS' 

příslušníky. ., b hOd (vede jej manželka) a SOu
příklad: ~ena!ý, JJ10platm~sť:::n o z~ měsíční plat v ji'ném podniku. 

casne lest za~ V" vdělského hOspodářství pod-
Kromě toho ma TJmem ze zeme V" d' 
, ... ědělské dani, Sniz.env danoveho zakla y n~ 
~~~~~~~~ ~~~e poplatník uplatniti ~uze u ~dné ::ne'd~n~ 
bud u daně živnostenské nebo u dane ze mz y ne u 'na 
zemědělské Byla-lL poplatníkovi během roku, posk~t?y~hO 

. I' 'š' 500 Kčs z hrubeho meSlcm 
na manželk!!v s ~~a :ela~%o~ďti sníže!Ú ve výši 6000 Kčs 
platu, nemuze Jl ,TJ b vdvlské Jestliže ovšem slu
u daně živnostenske ne o ze'!le e • " , a sleva na 
žební plat nepřesahoval danefJr;oste mlmmu~ že ° latník 

ma::',~e!~us::~~~f~~~ ~O;!::o;i~:S;::;;;:' n~: ze!:zě~ělské. 
uTJ/Mtm 1 1-._' v' r 

. " v dly' či platu příjmu z droUJille ZlvnOS I Má~li poplatník krome,,?1z, 'v.' '.dani odrobený příjem (na 
nebo zemědě1s:kéh<; ~ospoda~~t:'l t::~ ~n~ani dů~hodmTé podle zákorna ' 
·př. z domu), podleha t,ento t~y PJ~~í přiznání k d3.lnlĚ důchodové však 
o přímých daltlÍCh. Pov~no~ v ťo~o~o příjmu nepřevyšuje daněprosté 
není dána tehdy, kdyZl vys:; 'h d "h t J', 15.000 Kčs pro svo-

' dl zákona o pnmyc amc,.. b d . 
minimum po I e ~ i v, t 'h td Nová daňová soustava Ll UJe, 
bodného, 18.000 Kcs pro zena e o val . k ' tanoví zákon o přímých 
již na zásadách odchylllliých o~ ~ech, d' te,re á~ona č 202/46 Sb. (jímž 
daních. Daň ~úch~,~lová by~a. niž z o ďich~~~ z domácn~'sti _ takže o.d 
byly služebm pozltky ~y~,aty 't tně nikoliv již ve spojení s os,tat-
1~. ~ist~'p,adu 1946 se ,zda~uJ: sa~n:ě~ována z celkQivéhQi důch(~.du po
mml pmmy poplatmkOvhyml) . hY vr'lJ'mU' II příjmů jeho mainze}ky a 

I t 'k t J" ze sou mu Je o. P , 'I 'p a m Q.va, :',' ., v W,' ocházely ze Ži\"IlOISŤ1, domu, s u-
nezletilýtch detr, ať JIIZ tY'!O PIfIJ~YhP a'pí'ru' atd Zákonem Ol dcvni ze 
~, b fu Viru pOlZemku ·cennyc P . v , h d 
ze n ,'O pom.e " ) d (I ty) defi!nitivně vynalty z duc o II 
mzdy Č. 109/47, S,?" byly~~ y .? a a 50/48 Sb. se vyjímají z něho 
domácnosti, ste:n~ J~{} Izahkomy d~'v 4t9, (do Vym' ěry 50 ha) a příjmy 

v'" emedelskeho ospo ars VI d ' 
pr1Jmy ze z' k ' v'"em se zdaňuje samostatnou am, 
. z ma:lé ,živnos~i. Kalždý dta'.orv

y P?d~l~kou nebó daJní živnostenskou. .. 
·t . d' ~ ze mzdy nebo lam zeme , V't' o . 

. J. am ,~r' v býti v zaopatření nebo, Zl' 1 ve sp -
Příslušník domacnos I m~ze, latníkem Je tedy vyloučeno, 

třebnímspolečen~!ví p~~.ze dS Jel~n~~s~o'~platňova'li snÍ'žení daňorvého 'aby na téhož] pnslusnhl.a omao 

základu dva popllwtníci., ", v " samostatně drobnou' 
Příklady: 1. Dva souroze~l TJzro~fJo~rJ;ni~::: NárO'k na s!Úžení da-

. živnost a maJl va. . 
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ňového základu o 6000 Kčs· může uplatniti pouze jeden . 
ze sOurozenců-poplaitlÚků, a to ten, který z více jak pO~ 
loveny hradí byt, stravu a ošacení otce. . 

2. Dva sOurozenci, z nichž jeden provozuje živnost a druhý 
je v zaměstnání, mají v zaopatření otce. Nárok na sní~ 
ženi daňového základu z důvOdu zaopatření otce může 
UPlatlÚti jeden z lÚch. Byla-li zaměstnanémlJ-sourozenci 
poskytnuta sleva na otce (500 Kčs měsíčně) již během 
kalendářního raku pfi pravidelných měsíčních výplatách, 
nemůže již druhý sourozenec-živnostník lJTOvést snížení 
svého daňového. základu. -

21. Snížení daňového základu na děti. 

Základ živnostenské daně se již podle zákona v 
znání ·snižuje: 

podaném při-

1. na první dítě o • 
2. na druhé dítě o • 
3. na třetí dítě o. . . . . 

. 4. na čtvrté a na každé další dítě o 

7.200 Kčs 
8.400 Kčs 

12.000 Kčs· 
14.400 Kčs 

Daňový základ snižuje se na děti bez rOzdílu, zda jde o děti ne-
zletilé či zletilé,avšak jen pod t~u podmínkou, že: . 

a) nezletilé děti žijí s poplatníkem ve spotřebním sIWlečenstvÍ; 
b) zletilé děti jsou v poplatníkově zaopatření. 
Zákon nečiní- rozdílu mezi dětmi manželskYmi či nemanželskými. 
Veškeré odčitaJtelné částky na děti platí ve stejném rOlZisahú a za 

stejných podmínek (spotřební společenství, zalopatření) pro všecHny 
osoby, které zákon staví dětem 11la mveň (kapitola 26). 

Daňový základ se nesni<žuje, když nezletiIé díJtě nežIje s poplat
níkem ve spotřebním společe'llství nebo kd'Yž zletilé dítě není v po-
platníkově zaopatřenÍ. \ 
Příklady: 1. Nezletilé poplatníkovo dítě žije trvale ~ svého . děda 

který hradí z prostředků své, dOmácnosti veškeré jeh; 
životní náklady. POplatník nemůže v podobném případě 
snížiti svůj daňový základ, nel;o( dítě nežije v jeho spo~ 
třebním společenství. .. 
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2. Zletilý syn pOplarilÚka v místě A studuje na vysoké 
škOle v místě B, kde bydlí u svého strýce. Strýc mu po. 
skytuje zdarma byt, stravu a zčásti i ošacení. Sníženi 
daňOvéhO základu u poplatníka nepřichází v úvahu, 
neboť poplatník nehradí zletilému· synOvi alespoň pOlO
vinu nákladů na byt, stravu a ošacení. 

Pro posouzení, IZda dítě je zletilé či nezletHé, rozhoduje stav 
k 31. prosinci kal. roku. 
Příklad: Poplatníkův syn dosáhl 21 let dne 20. XII. 1947. V přiznání 

za kal. rok 1947 nutno jej již pOkládati za zletilého. Má-li 
. tedy na př. vlastní příjmy převyšující 12.000 Kčs (mzdu), 
není již příslušníkem poplatníkovy domácnosti. 

Snížení daňového základu u poplatníků s dětmi a osobami jim 
na roveň postavenými (kapitola 26) je tedy odstupňována podle počtu 
dětí od 7200 Kčs do 14.400 Kčs na ImIŽdé jednotlivé dÍitě. NalPróti tomu 
u ostatních příslušníků domácnOlSti ft. j, kromě děÍtí) činí sníižeTIÍ 
daňo'Vého základu y.ž1dy 6000 Kčs na každého jednotlivého příslušníka 
domácnosti. 
Příklady: 1. POplatník má jedno nezletilé dítě a jednOho nezletilého 

vnuka. Nezleťilý vnuk se pOsuzuje stejně jako nezletilé 
dítě a pOplatník si sníží daňový základ stejně jako by 
měl dvě nezletilé děti, t. j. o 7200 Kčs na první dítě a 
8400 Kčs na druhé dítě (vnuka), celkem tedy o 15.600 Kčs. 

2. Poplatník má v zaopatření jedno zleťilé dítě (studuje), 
nezletilého vnuka, rodiče (otce i maiku) a děda. Ne
zletilý vnuk, žijící v dOmácnosti pOplatníkově, se posu
zuje jako dítě, takže pop,[atník má nárok na snížení da
ňOvého základu na dvě děti, t. j. o 15.600 Kčs (7200 Kčs 
na vnuka a 8400 Kčs na nezleťilé dítě, které md v 'Za
opatření). Na rodice a děda, kteří: JSOu v zaopatření pO'
platníkově, přísluší tomuto další sleva ve výši 18.000 Kčs,· 
t. j. na každého z nich částka 6000 Kčs. CelkOvé snížení 
daňOvého základu činí tedy 33.600 Kčs. Poplatník, jehož 
daňOVý základ činí na př. 52.800 Kčs nebo méně, ne
pOdléhá v daném pří,JMdě dani živnostenské vůbec, 
neboť daňOVý základ klesl pod hran~ci daněprostého 
minima, t. j. 19.200 Kčs. 

22. Osoby postavené na roveň dětem. 

Snížení daňového základu, které poskytuje zákon poplatníkovi 
na děti (nezletiJé -pokud žijí s popla,tníkem ve spotřebním spole
čenstvÍ, zletilé -,- pokud jsou v jeho zaopatření), přísluší ve stejné 
výšL a za stejných podmínek poplatníkovi .~ TIlaJ něklteré další osoby, 
které zákon stavÍ dětem na roveň. 

Snížení daňového základu o 7200 Kčs-14.400 Kčs přísluší totiž 
poplatníkovi iednak na již uvedené . 

1. nezletilé děti a dále nezletilévnuky, pravnUky, pastorky a 
schovance, vesměs pokud žiji s poplatníkem ve spotřebním spo-
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lečenství, t. j. P'Okud s poplatníkem společně bydlí a jejich životní 
potřeby se hradí v rámci domácnosti a převážině z její1ch prostředků 
(n~áleží na tom, zda nezletilec lhá své vlastní příjmy, na př. ze _ 
služebního poměru). ,-

Nezletilými dětmi atd. jsou zásadně oSbby mladší 21 let, po př. 
osoby starší 18 let, které usnesením poručenského soudu za souh1<a;su 
zákonného zástupce (o!Íce, pOTuoníka) byly p'rohlášeny za zletilé. Na
bytí právní zletilosti má i pokud jde 10 daň živnostenskou stejné dů
sledky (účinky) jako zletilost fysická, t. j. dosaJžení 21 let Osoba 
prohlášená za zletHou sO'udním výrokem, může O'všem býti i nadále 
v zaopatření ,popl:a!tníkově a poplaltníkolVi přísluší na ni nátok na 
snížení daňového základu za stejných podmínek,· ZKl! jakých jes·t 
oprávněn ke snÍ<žiení z důvodu, že má v zaopa,tření děti. 

Pasterkem jest nevlastní dftě popIatil1íka, t. j. dítě druhého 
manžela. 

Schevancem jeslt ďHě, které pěstoun' (pOipIaltník) převzal do své 
péče, zeJménla aby mu poskytoval pOltřebné životní .prostředky, jako: 
byt, s1mvu, ošacení atd. 

2. Zletilé děti a dále zletilé vnuky, pravnuky, pasterky, schovance, 
nezletilé sourozence, nezletilé synovce a nezletilé neteře poplatníka 
nebe jehO' manželky (manžela), vesměs pokud jsou v poplatníkově 
zaepatření, t. i. pokud jim poplatník P'O'skytuje nebo hradí více než 
z poloviny byt, stravu a ošacení a plOkud uvedené osoby nemají vlast
ních příjmů k obživě (hrubou mzdu 12.000 Kčs ročně nebo čis1ý 
příjem z jiných pramenů 10.000 Kčs). Uvedené osoby j'sou v poplat
níkově zaopatření i tehdy, i,když ostatní jejich náklady (kromě bytu, 
stravy ,a; ošrucení), jsou-li jim hrazeny osobou třetí, na př. náklady 
léčení, studií atd. 

Jsou-li sourozenci, synovci' či neteře poplatník~vi nebo jeho man
želky zletilými, má popla,tník pouze nárok 1]31 sníižlení daňovéhO' zá
kladu o 6000 ~čsna každého z nich (nikoliv tedy již na odstupňo
vané snížení základu. o 7200 Kčs až 14.400 Kčs podle jejich počtu); 
Zletilí sourozenci a il1eteře poplatníkovi posuzují se tedy - pokud 
jde o výš:i snížení daňového základu - jako rodiče. 

23. Snížení daňového základu na rodiče. 

Poplatník, který má ve svém zaopatření rodiče, má nárok na 
snížení daňového základu o 6000 Kčs na každého z nich. 

Příklad: Poplatník má v zaopatření otce i matku. Má nárok na snÍ
žeru daňového základu o 12.000 Kčs. 
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Rodiče jsou v popl,atník::ově zaopatření, poskytuje-li jim popla1ník 
nebo hfladí-li jim vice ne·v z lPolo:viny byt, stravu a ošacení (není 
třeba aby hmiCl!il též jiné .náklady) a rodiče sami nemají vlastních 
příjm'ů k obžirvě (hrubou umdu 12.000 Kčs il1ebo čistý. p·říjem z jiných 
pramenu lO.OOO Kčs ovšem mimO' výběry z vázaných vkladů, které 
se do uvedených částek nepočítají). ~ 

24. Oseby pestavené na roveň redičům. 

Snížení daňmrého základu, které poskytuje ~ákocr:: pOP!3l-tníkovi 
na každiého z rodičů,' přísluší poplatníkOVi i na neldere dalsl osoby, 
které zákon staví rodičům na roveň. ' 

Stejné snížení daňového základu jako l1ia rediče (6000 Kčs) pří-
sluší poplatníkovi na: 

1. Prarodiče, nevlastn!i rodiče, pěstouny: zetě: sna~hu.. tchána, 
tchýni poplatníka nebo jeho manželky (manzela), lSOU-U v JehO' za-

opatření; ~ 1 t 'k 
. 2. zletilé sourozence, zletilé synovce, zletil.é netere ~p ~ nt a 

nebo jehO' manželky, jsou-U práce neschopni av Jeho zaopatre~l:, 
Má.:.li poplatníl} v zaopatření několik uvedených osO'b, smZl da-

ňový základ na každou z nich o 6000 Kčs. . 

25. Poplatníci svobOdni, ovdovělí, rozloučení, rezvedení atd. 

Poplatník svebodný, ovdovělý, rozloučený nebo trval~ nežijící 
s manželem či manželkou ve společné domácnosti (poplatmk rozve
dený, po pře poplatník žijící ~e~, ro~luky ~~ r~~odUi tr,:ale o~ man: 
želky či manžela), pekud nema zadneho pnslusmka domacnostt, nema 
také náreku na sníženi daňového základu. 

Poplatník svobodný, ovdovělý atd. může však uplatniti nárok na 
snížení daňového základu: 

1. o 7200 Kčs až 14.400 Kčs, má-Ii u sebe jako př~§lušníky do~~C
nosti -děti či osoby jim na roveň po stavené a krome toho o dalslch 
6000 Kčs Jako náhradní snižení daňevého základu _za (ze~řeleu, ro!: 
lenčenou, rozvedenou atd.) manželku, která by Jtnak vychovu detí 
obstarávala. 

" Částka 6000 Kčs se odečte v podobném případě ze, zákla~~ po~ze 
jednou a nezvyšuje se, i když mezi příslu~.níky do~~cnosÍl Je ylce 
dětí. Jak jUž uvedeno., nahrazuje pouze odpocrtatelno~ccas~ku, kt::a I:Y 
poplatníkovi příslušela kdyby měl mamželku (manzela) Jako pnslus
níka domácnosti. Čás,tka 6000 Kčs se odečítá zvdaňového~ z:á~ladu 
v2dle normálního snížení na děti, :t. j. vedle 7200 Kcsna prvm dlte rutd. 
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Příklad: POplatník vdovec má ve své dOmácnosti dvě nezletilé děti. 
Od daňového základu si odečte i200 Kčs na první dítě, 
8400 Kčs na druhé dítě a 6000 Kčs jako vdOvec, který se 
stará ,aspoň o jedno dítě, celkem tedy 21.600 Kčs. 

Nemá-li poplatník svobodný atd. žádné dítě (vnuka, pastorka, 
schovance) jako příslušníka domácn:os~i, stará se však o jiné přísluš
níky domácnosti, jež má v zaopaaení (na př. otce), může si snížiti 
vypočtený daňový základ o 6000 Kčs na bždého jednotUvého přísluš
níka dúmáonosti, kterého zaOlpaltřuje, nikoliv však již b dalších 
6000 Kčs, jak v předchozím odstavci a příkladě JeSlt uvedeno. Další 
sníže!l1Í daňového základu o 6000 Kčs přísluší t.qtiž 'jen poplatníkům, 
kteří se starají aspoň o jedno dvtě (vnuka, pas'torka, schoV'alnce) a ni
koliv Jiné příslušníky jejich domácnoslŮi. 

2. O 6000 Kčs, resp. 12.000 Kčs z důvodu invalidity viz kapi
tOllu 3l. 

3, O 6000 Kčs, vychoval-li nejméně,2 děti, viz kapitolu 30. 
4. O 6000 Kčs, je-li poplatníkem vdova neb'O nez!etiiý sirotek po 

padlém legiOnáři atd., viz kapitolu 32. 

Přiznání této slevy jest zcela závislé na slevách, které vdově pří
sluší :rua příslušníky domácnosti nebo z důvodu invalidity. Tak ze
jména může vdova snížiti svůj daňový základ pro vlast'l1í tělesnou či 
duševní vadu, po př. pro tutéž vadu příslušníků domámosti na ni od
kázaných. 

26. Poplatníci, kteří vychovali alespoň 2 děti. 

Poplatníkům, kteří vychovali nejméně 2 děti (nikoliv jiné přísluš
níky domácnosti), t. j. měli je v zaopatření alespoň do jejich 14 let, 
sníží se základ daně 'O 6000 Kčs, avšak jen v tom případě, když ne
mají nárok na od~čtení téže nebo vyšší částky na některého pří_ 
slušníka domácnosti. 

Uplatněni"toho,to nároku jest praktické na př. pro vd-ovce (vdovu); 
kteří vychovali 2 děti nebo P!O ty svobodné poplatníky, kteří 
vychovnli 2 nemanželské děti. Zije-li v§ak k 31. prosinci rozhod
ného kalendářního roku ve spotřebním společenství alespoň jedno 
z těchto dětí, nebo je-li v zaopatření poplatníkově jiný příslušník '<10-
mácl1>osti (na př. otec poplatníkův), pak snížení daňového základu 
o 6000 Kčs nepřichází již v úvahu, ježto stejně vysokou nebo' větší' 
slevu má již na jiného příslušníka domácnosti (na př. na děti, otce 
atd.). Okolnost, že vychoval dvě děti, jest pak již bez významu a nemá 
vlivu na další snížení daňového základu. 
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Příklad: Ženatý poplatník, který vychOval 2 děti, sníží si v přiznání 
na manželku základ o 6000 Kčs. Vzhledem k tomuto snížení 
daňového základu Odpadá již další sleva z dŮVOdu, že v.v-
chOval 2 či více dětí. . 

Jestliže se děti staly Plřímými obětmi politické, n~r<:<Lt;í nebo r~
sové persekuce ještě před dokončeným 14. roke~, z~slta~a porplatUl
kovi nárok na s!tlÍženÍ daňového základu zachovan, trebme nevycho
vával děti až do jejich dokončen:ého 14. roku. 

27. Snížení daňovéh'O zákládu z důvodu invalidity. 

Invalidní poplatník má nárok na snížení daňového základu 
a) o 6000 Kčs při invaliditě od 20 % do 44 % a 
b) o 12.000 Kčs pn invaliditě přes 44%, po,kud j~st ,,' , 
1. válečným invalidou z první neb? ~uhé svetove valk~ a m~ 

nárok na zaopatřovací požitky ze st atm pokladny. pm poskozem 
zdraví 'nebo těla; v . k' . 

2. vojenským (neválečným) invalidou a~~bo obc~ns y,ml,?va-
lidou a pro poškození zdraví nebo těla mu pat:l ,zaop~tro~vacl P?~r~y 
ze státní pokladny nebo podle předpisu o vereJnopravmm SOCla mm 
pojištění; v (V 'd' 

3, osobou tělesně nebo duševne vadnou na pro n.eyl o~o~, 
zmrzačenou i3J pod.), po př. pokud poplatnílken; jest ~s9ba ~emv:ahdm, 
na kterou js.gu však odkázáni příslušníci domacnostl telesne nebo, du-
ševně vadní.. . . l'd ' ďl 

Kdoie válečným, vojenským či občanským inva I ou - VIZ a e. 
Invalidita pod 20% nezakládá nárok na jakékoliv sníženi daňo-

vého základu. . v v #v.t' o' d 
Podle olmlností niůže invalidní poplatník soucas~e smZll s:'UJ a-

ňový základ z důvodů ad 1.v i 2., p~íp,v! 3.~ ~o:kud JS~OU na. neho od: 
kázáni tělesně neboduševne vadm pnslusmCl, don:ac?,O'stl. Nap~otl 
tomu pro tělesnou nebo duševní vadu ald 3, u ~'val~~11lhO' popI.~!mka 
samého, Inelze ji/ž dále snižovati daňový zákl,ad, l~sthz:e se, mu l:Z po: 
slkytuje sleva jako válečnému ne~o: v?jen~~ke~u mv~!:doVI. K teles!t1e 
či duševní vadě bylo ,v tomto pnpade pnhlednll'~o liZ: POS~yto,:,,a,no? 
slevou jako válečnému invalidovi nebo jako vouenskemu lllvalldovl, 
nebo jako občanskému řnva1idovi. vv .. , , 'v 

Průkaz invalidity. Invaliditu nutno vymeruJlOI berlll sprave p,ro-
krtzat. Stupeň invalidity a nárok p,a snížení ~~ň~vého: zá~la~u pr~-. 
káže poplatník vyměrem {) zaopatřovacích PO'Zl,t~ICh (myahd!rnm ~y
měreni) nebo p'ótvrzenÍl111 úředního lékaře. K p'~kazu na!oku ~o~no 
též připojiti do podamého přiznánÍ,ověřenou kOPl,l ll'vedeneho vymeru. 
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U dl1walidů,. pobírajících důchody z veřejnoprávního důchodového 
pojištění, se ji'ž podle záko'!1la; předpokládá, že stupeň inva1idilÍY pře
sahuje 44%. Takový důchodce nemusí v podobném případě prokazo .... 
vati stupeň mvalid~ty, ~řebaže výměr o důchodu jej výslovně neuvádí. 
Stačí pouze, když výměrem () důchodu prokáže, že důchod pobírá 
z důvodu své incvClilfudilty a že tedy nejde () požitky z pojištění nemo
cenského a úl1alZového. Zákonná domněnka o stupni invalidity přes. 
44% může ovšem bý;ti vyměřujícím úřadem vyvrácena, kdy;ž z vý
měru o přiznání důchodu jest p'řfmo prutrný nižš,í stupeň 'iJnvalddity 
,než 44%. 

U válečných, vojenských (neválečných) i občClin:ských im:valid'ů 
jeslt podm$nkou sníženi daňového základu, že maj( nárok na zaopa
ttřovací polŽiitky ze státní pokladny, po P'Ť. z veřejnoprávního sociál
ního poj!ilŠtění. Je však lhostejno, zdal ty;t'Ol poži!tky jsou také skutečně' 
vypláceny. SmžlenÍ daňového základu přísluší invalidnímu popla,tn:íkovi 
také tehdy, kdyžzaop;atřovacích požÍlŤků se dočasně nebo trvale vzdal. 

28. V álečni, vojenšti~ (neváleční) a občanští invalidé. 

Váleční invalidé. Válečnými invalidy jsou podle zákona č. 164/46· 
Sb. osoby, které se staly invalidními, 'Í. j. utrpěly poškoZei1lí zdravf 
nebo těla,. které jeSlÍ příčiit10u ztráty nebo snÍlŽení výdělečné schopnosti 
a jež bylo' způsobeno pora:n:ěnÍill nebo onemocněním: 

1. v době od 26. července 1914 do 28. únOlraJ 1921 ve službě vo
jenské, při válečných úkonech nebo v zajetí, nebo 

2. v době po 20. květnu 1938: • 
a) výkonem služby v českosloiV0ll'ské armádě, válečnými a 

osobními úkol11Y ve prospěch československé armády" vý
konem služby v ÚiÍvarech 'stráže obrany s!tátu v době do 31. 
prosince 1945, zajetím v důsledku této služby, nebo 

b) výlmn0m služby ve spojenecké armádě, válečnými a osob
ními úkony iVe prospěch spojenecké a:rmády v době do 31. 
prosince 1945, nebo 

c) činnos1í v p1a:rtY'z:áll1ských jednotkách nebo 
d)č'iit1nóu účastí na ozbrojeném po,vs:tání českého nebO' sloven--

ského národai. . 
Vojenští (neválečni) invalidé. Vojenskými invalicliy isou púdle zá-

kona č. 164/46 Sb. osoby, které se staly invalidními: 
1. v době od 1. března 1921 do JO. května 1938 výkol11em' VOjenské: 

služby v česlmslovenské armádě nebo, 
2. výkonem vojenské služby v československé armádě po 31. pro-o 

sinci 1945. 
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Občanští invalidé. Občanskými invalidy jsou podle zákona ClS_ 

164/46 Sb. osoby, lcieré staly s~ invalidními v době o.d 20. kvetna 1938 
do 31. prosince 1945: .' . 

a) při zaltčení,. odvlečení, V koncentračních táborech, žalářích, káz
niCÍch a vězeních, pokud zlatčení, odvlečení, internováni nebo. věz
nění se stalo z důvodů směřujících k potlačemi odbojového hnutí nebo 
z jiných důvodů persekuce politické, národni neblO rasové, pi'i trest-
ních akcích proti odboji nebo 

b) bojovými akcemrr iVálčí~ich brann~ch sil nebo, ., 
c) výkonem 1. zv. služby protiletecke ochrany nebo obrany, nou-

llové služby atd. 

29. Poplatníci tělesně nebo duševně vadní. 

. Osobní nebo tělesná vada zakládá u poplatníka nárO'k na snížení 
daňovéhO' základu, ať již se vyskytuje 

1. n poplatníka samého nebo • ' • ~ v 

2. u příslušníka jehO' dO'mácnostl, ktery lest na ~~latntkal ~a~e 
živtlOstenské výživO'U odkázán (příslušník domácno:sh ~est, 3d~aza~ 
na popla.tníka, poskytuie-li!l1:ebo hradí-li ~u po~la~l~ preva,~ne, t. J: 
vice než z rpolorviny byt, s:tflaiVU a ·o.šacem a pnslusmk nema vlastm 
příjmy rpostačuHoÍ k obživě). . v 

ZákGin nemá bliiších omezujících U'stanovell1ií o tom, kohO' mozno' 
pokládati za OIsobu tělesně .nebo duševně vadnou. Přirpouštr proiio' 
velmi široký výklad. SpornD ie, zdaJ za tělesnou v~du lze pova
.žiavati těžkou chorobu (na př. srdeční vadu,. rheumatlsmus. a pod.) .. 
M1nis,terstvo fin!a\ncí dosud tuto otázku ,nerozhodlo.l Dop;m:.učuien;e po~ 
platníkům, aby nárok nasnfžení základu, příp. i v od~olan!~~latn.?,val~ 

Není zde především pO'dmínkO'u, aby osO'ba v t~lesn~ Cl, duse~~e 
vadná měla nárok na zaopatřO'vací požitky z verelnopravmho PIO'llS-: 
tění invalidního. Je 1aké lhostejno, zda vada existuje u poplatníka 
(resp. u příslušníka domácnosti, odkázaného výživ?u na ,poplatníka) 
od narození či nastala-li teprve p·ozději. NerozhodUje tak~, ~da vada 
je důsledkem výkonu povolání či nastala-li v důsledku lmy~h okol-
ností, na př. při sportu. '.. . " . 

. Tělesná nebo i duševní vada a proc~nto mvahdlty mUSl bYŤ! pro-
kázána výměrem o zaopatřovacích požitcích nebo potvrzením úřed-
ního lékaře. . ' , 

Sníženi daňového. základu z důvodů invalidity přísluš]l popla1m-
kům daně ,živnostenské jen pokud invalidita dosáhla st,?pně zákone!? 
stanoveného, t. j. iaJspoň 20 %. Odčitatelné částky 6000 Kos a 12.000 Kcs 
platí s,tejně pro všechny poplatníky, aniž~'svou o odsturp~ovány. podle 
výše daňového základu (jak tomu bylo u dane duchodove). 
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". o snížení. daňového základ d o od • 
~IUš~é b~~ní správy předem žá:a~. NU'v kU ifiva~~Iit~ není třeba pří. 
ctenll1~ ~~lslušné částkypnmo v daňO!~O ~~ S~l~nt, se !l~latní ode
o dam ZlVllostenské částecVnev od 'k m PrIzn~nt. T1m lISl se zákon 
no ' v .' za· ona o dan . d Vl, ze zaměstnanec musí o posk tn ,lze mz y, který sta-
vodu své invaHd1Jty piiíslušu>ou ber:í sUh. slev~ na dani ze mzdy z dů
~a:,~e~ může při PTOvádění srážky da~~avu predemvpo~ádat. Zaměst
hdlte Jen, pokud zaměstnanec m vedzl e v:UZdY pnhlednouti k inva-
o ro.zsah. l" u pre OZl potvrze·n ' be' •. u povo ene ulevy. 'Hl rm spravy 

Poplatníci s tělesně či duševně vadnými příslušník do' • 
Papl t. 'k . d' y macnostr. 

, ,a,Ul OVl a,ně živnostenské v, 1 v, • 

veho. zakladu jak pro vlastní invalido pns ,us~ nar?k n~ snížení daňo- . 
domaonosti (dětí mdičů a!td) kt v. ~tu, tak 1 pro InvalIditu příslušníků 
a ošacením odk~áni. . . ,., . en JSou na poplatníka stmvou, bytem 

, Snížení daňového izákladu na těl v v. v 
n:~a ~o~áo~osti př~slušÍ však poplatn~~~e. Cl d~sevně. vadného příslúš
P:1slu.sn1ka, 1 kdYby ve skurteČ'llo, ,r b 1 Vl p03,ze na JednohO' takového· 
nekohk. Sl Y ona neho odkázáno příslušníků 

Příklady' 1 ZV nt'· -. . ~ a J:: poplatník má dvě nez " ~. . v. 

telesne vadné (50 % i Sníže ,l~ll~ d~tl, z ~~chz Jeq,no jest 

. , 

na manželku m anoveho zakladu ani: 
na první dítě : . . . . • . 6.000 Kčs 
na druhé dítě ...... 7.200 Kčs 

na tělesnou vadu díÚ:te' (pře~ 44,%) . 8.400 K~s 
Sn

'v • v' , ., 1.000 Kcs 
lzenz Clnz celkem . ----- .. ~ 

2. PO{J,zatník-vdovec je inNalidn" ":'.' 22.600 Kčs o 

7 toho dVě invalidní (jedn/Jg~%) a nu: třl nezletilé děti, 
Jako vdovec, který se star.' 0-:,. dr~he 609r:). Poplatník 
na další snížení základu oa/J~~o;? Jedno. dltě, má nárok 
manželku. Snížení daňového zák/S, t~~ !ako kdYby měl 
na první dítě . . adu Cllu: 
na druhé dítě· . . . . . . . . . o". 7.200 K.čs 
na třetí dítě :, . . . '. ..... 8.400 Kčs 
na tělesnou vadu ~;latník . (: . . . . . 12.000 Kčs 
na tělesnou vadu dítěte ( r: 'jes 44 % ) . . 12.000 Kčs 
poplatník je vdovcem a st~r~s 4%):.. . . . 12.000 Kčs 

zletélé dítě ra Se aSpon o 1 ne-........ 
Celkem 

K invaliditě druhého dítěte sen~p;ihl', v,' 
lZl. 

6.000 Kčs 
57.600 Kčs 

" 

3. Ženatý poplatník-invalida (30%), který vychoval 2 děti 
. má v zaopatření nevidOmého otce (100% invalid~ty/ 
který je zcela odkázán na poplatníka. Okolnost, -že -po~ 
platník vychoval 2 dětí, jest v tomto případě nerozhodu

. jící, neboť poplatník nul nárok na odečtení vyšší částky 
,. na manželku atd. Snížení daňového nákladu činí: 

na manželku . . . .... . . . . . . • 6.000 Kčs 
na otce, který je v poplatníkově zaopatření. 6.000 Kčs 
na invaliditu pOplatníka (30 %) . 6.000 Kčs 
na invaliditu otce (přes '44%). . . 12.000 KčS 

- -~ ._-

Celkem . . 30.000 KčS. 

30. Přehled odčitatelných částek. 

Poplatník daně živnostenské má nárok na snížení d,aňového základu: 
1. o částku 6000 Kčs: 

a) na mmželku (mmžela), družku (druha), pokuCl žijí s po
platníkem ve s.poltřebním společenství; 

b) na rodiče (otce, matku) vlas·tní i nevlastní, pěstouna, zetě, 
snachu, tchána a tchyni poplatníka nebo jeho manželky 
(manJžiela) , pokud jsou v poplatníkově zaopMřen1; 

c) zJetilé sourozence, lZ[eWé synovce a zlet'ilé neteře poplat
níka nebo jeho manŽelky (malllže1<aI), jsou-H práce neschopni 
a jsou v pop,latníkově zaopatření. 

Má-li poplatník vice příslušníků domáonosti, uvedených ad a)-c), 
sníží svůj daňový základ o částku 6000 Kčs mll kažcVého z ffich; 

d) pop,hutník svobodný, orvdovělý, rozloučený nebo ten,. který 
nežije tr~aJle s manželem, resp. manželkou ve spoJečné do
mácnosti (poplatník rozvedený, po př. žijící bez rozluky, 

'rozvodu trvale odděleně O'd manželky či malllželka) , pDkud 
má alespoň jedno nezletilé dí;tě jako příslušníka domácnosti. 
Částka 6000 Kos se odečítá bez ohledu na počet takových 
dětí pou~le jednou; 

e) vdovec (vdova), který vychoval nejméně dvě ďMi, t. j. měl 
je v z'wO'patření. aspoň do jeJLch 14. roku, avšak jen pokud 
nemá nárok na snížení nákladu v téže nebo vyšší Částce na 
jiného přlslušniim, na p'ř. děti 31td. Má-li nárok na sníženi 
z jiného důvodu,pak okolnos,t, že vychoval dvě děti, jest již 
bez významu; 

f) vdova nebo 'nezleti1ý sirotek po padlých legionářích, p'ří
·slušnicích národního boje zao'Svobození, pOl obětech bojo

vých událostí nebo národní, ra'Sové nebo politiické persekuce; 
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g) v~opla:tník-invalidia se stupněm i'l1lValidity 20%-44%; 
2. o castku 7200 Kčs: . 

a) .~~ první nezletilé dítě, vnuka, pastorka, schovance pokud 
ZlJe s poplatníkem ve spotřebním společenství' ' 

b) na p~í zletilé dítě, ~ezl~tilého sourozence,. s~ovce, neteř, 
pokud JSOU v popliartmkove zaopa1ření' 

3. o částku 8400 Kčs: ' 
na ~r~?u 9,sobu. a,~ 2 a) i b), na př. na druhé ne zletilé dítě, 
kt::e zl]e s poplat'níkem ve spo~řebn~m společenství atd.; 

4. o castku 12.000 Kčs: 
a) ~~t!řerttídosobu uvedenou ad 2 a) i b), na př. na třetí nezletHé 

u[ e a . . 
b) pro inv~iiditu přesahující 44%; 

5. o částku 14.400 Kčs: 
na ~t~'rtou a .~až~ovu cIalší O'sobu ad 2 a) i b), na př. na čtvrté 
a pate nezletJle dlte a pod. . . 

IV. Sleva na dani. 

celkePoPdlatn~~ d:élIl1~ živnostenské může snílžilti své daňové za'tížení 
m VOJlm zpusobem: . 

a) snížením daňového základu o pevné částky které si ' v .• v 
podl~ zákona odečí~t 'I1Ia p~í'slu~n~ky domáonosti, ,da př. 6000m;~~ ~~ 
manzelku, v~2.?0,0 Kcs pro mvahchitu přes 44% atci'.; 

?) pozadamm. o slevu l1Iai dani již za I .' kd v. 'v, 
kf~try Oby~ poplatník ~odstartně zatržien n~,~ce:;;osn~~t ~~~~~it~t~~ 

a: s evu ~a~amch nutno žádaJtd již v pNznání Sle -
skytuJe ,ve form,e ~:acell1~ slevené claně jako přeplatku: va se po 

, K provedem zakorr1:nych ustanovení .o slevách na d' v.. t 
ske vydal minrrstr financí hlášk . "'v an~ ZlVllOS en-
uvádíme (vyhlášlm č. 267/48VYVěstní~u J~::. ~~~:í)~ textu soulčasně 

Sleva na dani bude poskytnuta: . 

~oi);,: :v~~':yd~áY~)~=d ~:~~i~;~:~rv~~~t~~! ~~: 
n arn?m roce, zakit,ery se má s:eva poskytnouti; 

dani." Jen pokud se k těmto důvodům nepNhlíželo již při vyměření 

Důvodem,. k němuž bylo' přihlédnuto již při v vv, v 
na př. podpnfOvánÍ nemajetných př,íbuzny' ch na. ne v ymb elrem dlane, je , . z y a pop atlllku 
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poskytnuta sleV'~ na dann, pn případě snížení daně nebo jejího zá
kladu jako na příslušntky domácnosti; nákla,dné léče!l1Í, jež bylo- způ
sobeno tělesnou vadou nebo invalidit,ou, pro Merou byla již poskytnuta 
úlev.a na dalJ1i, pa případlě snížení daine nebo jejího záklladu a pod. Jest
liže niJa: př. pnplatník sní1žiil svůj daňoiVÝ základ 0.6000, resp. 12.000 Kčs 
z 'důvodu své invalidiity, nelze mu povnHlti zvláštní slevu na dani ' 
z důvodů zvláštních léčebních nákladů spojených s invaliditou; po
dobně, když poplatník snížil svůj daňový základ na př. 6000 Kčs na 
otce, kterého má v ~aopatření, nel:ze mu př'ilZ1naiti další slevu na dani 
z důvodu, že poskytováním zaopatření o,tci byl mimořádně zlaJtÍlren aM. 

3. poplatn~k požádá za slevu přímo v přiznání k dani živnosten'-
ské za rozhodný kalendářní rok. 

Jsou-li splněny všechny předpoklady ad 1. až 3., má poplaltlník na 

povoleni slevy nárok. ' 
Má-li popllalhlík ŽliW1o-stenské daně ještě jiné ,p.říjmy,. podléhající 

některé iinédani, může se slevy domáhati jen u jedné daně. V při
znání k dani žiVllo,sten'ské (rubrika 13) musí poplatník p;roto pod 
trestními následky výslOlVně uvésti, zda podléhá též jiné da:ni. 

Slevu na dani povolí vyměřující úřad jen z těchto, v zákoně uve-

dených důvodů: 
1. . pro stáří nebo nemne, 
2. alimentační povinnost, 
3. pqdpma příbuzných, 
4. nikladné léčeni, 
5. živelní pohromy. 

31. Zmenšená pracovní schopnost pro stáří nebo nemoc. 

Sleva zvohoto důvodu se poskytnetírn způsobem, že poplatníkům 
:stlarším 60 let se snvž[ \Základ živnostenské daně {)I 1500 Kčs Z'a: každý 
začatý rok, přesahUjící 60 let věku. Při tom pro posouzení, zda základ 
,daně nep,řevýšil částku 120.000 Kčs podle § 3, odst. 1 zákona o živno~ 
stenské dlani, rozhoduje základ nesnížell1<Ý () tuto slevu. . 

Došlo-li ké zmenšení pracovní schopnosti pro ne m o' ,c, poskytne 
se sleva Itlím způsobem, že se hruibá mzd:a,na kterou by měl po
platn[1k nárok podle mzdových předlpisů, srúižií poměrně o částku, 
,odpovídající tétO' mzdě za d.obu, pn kterou byl poplatník průkazatelně 
nemocen a v živnosti nepracov.ail. Také nejvyšší hranite daňO'vého 
zákllaJdu (120.000 Kos) se poměrně snížL 

. Sleva poskytnutá pro stáří l1Jad 60 let vylučuje možnost poskyt-

:nouti slevu pro nemoc a nao.p:ak. 
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32. Alimentační povinnost. 

AlimentaČ11í plnění m o vb' ť dO potud ' ok rl" v uze,:Y- 1 uvodem pro poskytuutí slevy jen . 
příspěv~y ~o~~u k b;~m;ro~~v~~~II~~:ovoIně p~kyt,~uté vyživovaCÍ 
jen v příplaidech uvedených ad 3 t . pro po~ ~ut1 slevy na dani 
nemajetným přfbuz!TI' ....,. J., Jen, po ud JSou poskytovány 
pobočné do 3 ' t. v Yill, v· l:lll1 :estupne, nebo vzestupné, nebo v linii 

. • :S upne a nemaJetnym osobam sešvagřeným do 2 t, v. 
Ahmentační závlalZiek může spoČÍíVaiťi: . s upne. 

~ na předpisech občanského zákona (aliment v. '.' . 
na pro ulo~ena manželovi o Vi . v I . .' . aom yOy[I!J.uost Jest 

~'a~~~I~uddělven.ě, ne~řísluší ~i~ ;oa~~~n~~~;tO~~~a m~zel;o;~:;::~$ 
může vš~k avc

e 
Jse ~ovm~n ~a, jeHvyÝži:vu přiLsp1vati. Po uplynUltí roku 

. vem pnznall1 PQzadatI o slev 'd' o alimentaČ!ní povinnosti); u na am z duvodu své 

b) na soudním rozsudku nebo sm~ru, n v v' v ské rozluky' a pro v pnpaďe man'ž,el-

c) na n~,tářské smlouvY ( v v. . 
hmdou výměnku) posl d' ,e navpr. pn postoupení nemovitQsti s vý

, . e mm ponzem a pod. 
Alimentační PQvinnost mJitmó bernt správě prokázat '1" 

sem rozsudku soudního smíru, smlou 'ru ,,' v, ,~~J epe OPI
o skutečném pIa'cení aIimentačnkh Přís~vků.POd., pnp. tez doklady 

Sleva na daniživn'OIstel1'ské z důvodu aliment v 'h I v , 
skyíne ,Um způsobem, že se zákl d d . v. 'v~ aClllv? p nem se 'po: 
poskytované alimentovaJné osobě, ~ej~~e :šn~~l o ~a~tky, s~tecne 
vanou. osobu o takovou částku o kl. a na J~ nu ahmenrto
svůj d:a.ňový zákl d kd b.' ,t!erou by P9?latmk mohl snížiti 
mácnosíi . a to v ~o' Yd? !ato Q1soba byla pnslušníkem jeho do~ 
nároky.' . , li fO! mll'em vztahu, z něhož vzešly alimentační 

Příklad: Popl~tr:!.~ p!/fltí alíml:nty rorzlOučené manželce a s o· 
ktery ~l]e .~,matk~u ve spotřebním společenství. jak:~e~~ 
~~. d~~l. sn:z~ se zaklad daně o alimenty skutečně zaplacené 
60~~YKse~ vsa o 1~.200 Kčs (t. i. za rOzloučenou manželk~ 

cs a za syna 7200 Kčs). 

I v lYlká-HdPo,~latník. nárok jednak na snížení základu dlaně n v, 
s USnI' y omacll'osÍ1 (na př na manž lku dV ť)' a pn
sl,evu na dani z důvodu alim'entaV 'h e] v', e l,v,a Jed;rak nárok na. 

a) lm(d' I' " Clil o,~} nelil, Slil Zl se zakllad daně Z:31: 
. Zl e a lllientovane dít ě v čásltc 7200 KV 

podle celkového počtu (vlastních i aliment e 'h) cSv ~ž 14.400 Kčs b) k v w • o' ovanyc deh a za 
o 6000 K~~~oQU dalsl z o s t a t oll í ch aHmentovaných osob nejv~še 

62 

Přiklad: poplatník, jehož první manželství bylo. rozlOUčeno, jest 
znovu ženat a žijí s ním ve spOtřebním společenství jehO 
nwnželka a tři nezletilé děti z drahého manželství. Základ 
daně se proto sníží o 33.600 Kčs (6000' Kčs na manželku, 
7200 Kčs na první dttě, 8400 Kčs na drahé dítě a 12.000 KčS 
na třetí dítě). Vedle toho platí poplatník a,Jinwnty rOzlou
čené manželce a synovi z prvního manželství, který nežije 
v jeho domácnosti. Sleva se poskytne tím způsobem, že se 
základ živnostenské daně sníží o skutečně zaplacené ali
menty, nejvýše však o 20.400 Kčs (t. j. za rOzloučenou man
želku 6000 Kčs a za syna - jako čtvrté dítě - 14.400 KčS). 
Celkem se tedy sníží základ daně o 54.000 Kčs. 

33. Podporování nemajetný~ch osob příbnzných a sešvagřených. 
Vyměřující úřad může povoliti slew na jiiž! zaplacené dani živno

stenské, když popl1atník v kalendářním roce, za který se daň vymě
řuje, podporoval nemadétné příbuzné, v linii vzestupné nebo sestupné 
(bez omezení na stupe.ň příbuzenství) qJebo v linii pobočné do tře!tiího 
stupně a nemaj'etných osob sešv:agřených do druhého stupně. 

Podporováním rozumí se poskytování naturálních nebo peněži
tých opětujících se příspěvku, byť i nepravidelně. PoskytnuH ojedi
nělé, jednorázové podpory není ještě pQdporováním: 

PodpoQrováním lze označiti pouze opě,tující se činnost trvalejšího 
rázu. Na rozdíl od alimentační poviunoslti půjde ,zde Ol dobrOlvolné 
poskytováni prostředků. Skurt:ečné, pllaJceni příspěvků nutno. i zde pří
slušné berní správě prokáz<l't, na př. úsmžky poštovní poukázky a pQd. 

Podporovaná osoba musí býti nemajetná. Za nemajetné sluší po
kládati o.soby, které co do svého zalopa'tření (byt, strava a ošacení) 
jsou buď vůbec nebo zčásti odkázány na cizí prostředky. Za ne
majetné tudíž nelze uznati osoby, které mají vl1aJstn!i příjmy, dosta
čující k jejich zacopat!řen1, t. j. rQční hrubou mzdu 12.000 Kčs, nebo 
čistý příjem z jiných pramenů (zák1ad živnostenské daně) 10.000 Kčs, 
po přip:a:dě součet obou 12.000 KČ!S. 

Je-li podporovaná osoba příslušníkem cizl domálcnosti, jlsou roz-
hodny prO' otázku,. !Zda: je nemajetná, příjmy osoby, k jejíž doQmác-
nosti přísluší. 
Příklad: Syn pOdporuje otce i matku. Otec má pensi 15.000 Kčs, 

jiných příjmů nemají. Za nemajetné nelze. uznaťi ani otce, 
ani matku, jezto otcův příjem přesahuje 12.000 Kčs. 

Nárok na poskytnutí slevy zakládá jen POdpOfOíVání určHých, 
v zákoně výslovně llvedených oSoQb, příbuzných, resp. sešvagřených. 
Zákon uvádí tyto: 
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" 

1. osoby příbuzné: 
a) v přímé Hnti vzestupné: poplatníkův otec, matka!, děd, bába, 

praděd, prabába; 
. sestupné: děti, vnuci, pravnuci atd.; 

b) . v pobočné linii do III. stu:prně: poplatníko:vi strýcové a tety, 
poplatníkovi bratři a sestry a je
jich děti, t. j. poplatníkovi sy<uovci 
a neteře. 

2. Osoby sešvagřené: 
a) v přímé linii: poplatníkův tchán a tchyně a rodiče tchána 

nebo tchyně; 
b) v HnE pobOčné: jen sourozenci po!plajníko'VY manželky, resp. 

mJ3inžel:a, t. j. švagra a švagmvou, manželé 
a manželky soufO(zenců poplatníkových. 

Podporování jiných osob příbUlZlných nebo sešvagřených ne
:zakládá nárok na 'Povolení slevy na dani. 

Sleva <lila dani z důvodu podporovánÍ' se. poskY'tne tím způsobem, 
že se základ daně sníží o polovinu částky skutečně jako podpora vy
placené, . nejvÝše VŠia!k IJIa! jednu podporovanou osobu o polovinu M 
částky, jaká by poplatniku příslušela, kdyby podporovaná osoba byla 
příslušníkem jeho dlomácnosti. Jde-liD vzdálenější p,říbuzné, na které 
si poplatník nemůže ~níižiti daňo;yý základ, byť by byly v jeho za
·opatření (na př. štrýcové a tety, malll'želé souwzenců lal pod.), sníží se 
základ daně nejvÝše o 3000 Kčs za každou tuto osobu. 

34. Nákladné léčéní poplatníka a příslušníků jeho domácnosti. 

Příslušníky domácnosti jsou osbby, na něž přísluší poplalÍníkovi 
snížení daňového základu (na př. děti atd.). Také zde pla!tií zás!aida, 
že popllrutníkovi lze z důvodu nákladného léčení p1ovo:1iti slevu na 
dani jen tehdy, l\;dyž z téhož ,duvodu ne's1Úžil svůj daňový zákl:ad, 
na př. prD invaliditu., Snížení daňového základu pro invaliditu má pD
platníkovi nahraditi jednak jeho zmenšenou pracovní povinnost, jednak 
jeho případné vÝlohy spojené s léčením zranění-a 'Pod. 

Za nál\;ladné léčení poplatni:ka a příslušníků jehO' domácnosti jest 
poV'alŽiOv.a.ti takové výdaje za léčebné náklady, klteré PIO odečteniná;. 
hradly, poskytnuté nositelem nemocenského p'ójištění) převýšily ·10 % ... ~.""'~,.;.. 
základlumvnolSíenské daně. Výdaje za léčení, které (pó odečteni ná:.. 
hrady, poskytnuté nositelem nemocenského pojištění) nep,řevyšují 10 % 
dlaňového základu, nezakl'ádaií nárok na poskytnutí slevy. 
Příklad: DaňOVý základ činí 60.000 Kčs. Léčebné náklady dosáhly 
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výše 7000 Kčs, z čehOž nositel pOjištěni uhradil 2000 Kčs. 
Vzhledem k tomu, že neuhra;zená částka 5000 Kčs n~pře-

vysuJe 10%' dajíového základu, t. j. 6000 [(čs, nemá pO
platník na sleva nárok. 

Sleva na dani se poskytne 11m zpusobem, že se základ daně, ne;' 
převyš~je-li 100.000 Kčs" sníží o 50 % léčebného nákhlldu p,oplatníkem 
vyna:lloženéhó, převyšuje-li základ daně 100.00~ Kčs; ~níl~~ se, 0.30% . 
uvedeného nákladu. Výši nákladů nutno berm sprave radnyml do-
1daidy prokázat. 
Příklad: DaňOvý základ č~ni 90.0000 Kčs. Výše léčebných nákladů 

činila 15.000 Kčs, z toho nos#el pojištěni uhradi,l jen 5000 

I 
Kčs. Sleva poskytne se tím způsobem, že 50 % z částky 
;1000 Kčs, t. j. 500 'Kčs se odečte z daňového základu (pO

. platník musí tedy nésti ze svého léče~né t;áklady a!v, do. 
výše 10 % svého daňOvé/w základu plne, naklady VySSL SL 
může z 50%, resp. 30% odečíst z daňového základu). 

35. Živelní pohromy. 

Důvodem pro poskytnutí slevy na živnostenské dlani pro škody 
způsobené živelní pohromou JSDU: . ' v, 

a) šk-ody způsohené živelní pohromou na maJetku, ):~~er!. tvor~ 
. hospodářský ,celek a' slouží trvale k p.rovozova'll1 cmnosÍl 

na podikIJa:děŽ:ivtlOlstenskéhol opdvnooí; 
b) škody způsobené na bytovém zařízení (ná?ytku: peř~nách, 

IDžním a sltQilním prádle a pod.) a ostatnlch predmetech. 
sloužících osobní potřebě popJatníkově nebo p.říslušníků jeho 
domácll'os,ti Oako šaty, obuv, prádlů a pod.). 

Sleva na dani se posky,tne tím způsobem, že se zákIJa:d daně, ne
'Převyšuje-li 100.000 Kčs, snížJi o 50% prokazatelně utrpěné škody, 
:zmenšené o připadnou náhradu vyplacenou z důvodu ižavelní pDhromy, 
převyšuje-li základ daně 100.000 Kos, sníží se Ol 30% u,vedené ŠkDdy. 
Příklad: Poplatník, jehOŽ daňOVý ~áklad nepřesáhl 100.000 KčS, 

. utrpěl při živelní pOhromě škodu ve výši 20.000 Kčs, 
z čehož mu bylo ze živelního fondu' u;hrazen'o 8000 Kčs. 
Sleva na dam pOSkytne se tím způsobem, že 50 % z ne

. uhrazené částky 12.000 Kčs, t. j.6000 Kčs, se odečte z da
ňOvého základu (ne tedy z daně). 

36. Všeobecně k nárokům na poskytnuti slevy. 

Má-li se pO'skytnouti sleva ze dvou nebOl několika důvodů (na př. 
'Pro alimentatČnípovinnost a současně pro podporování příbuzných), 
nutno slevu z kaiž!dého jednoNivého důvodu stanoviti samostatně podle 
:zásad uvedených v těchto ustanoveních. 
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Vzájemný poměr slev na daních ze mzdy, zemědělské a živnostenské. 

Podléhala-li v rozhodnem roce táž osoba dani ze mzdy,· země
dělské a živnostenské nebó dvěma z těchto daní, platí pro poskytnutj 
slevy na dani toto: . 

1. Jestliže dani podrobená mzda nebo základ živnostenské daně 
nepřevyšoval 5000 Kčs, po p.řípadiě celko'Vá výměra zemědělského 
hospodářsltví nepřevyšovala 2 ha v oblasti řepalřské, 3 ha v oblastech 
obilnářské a bramborářské, a 4 ha v oblasti pícninářské, má se pro 
úěel:y poskytnu1í sle,vy na dani za to, že poplatník příslušné dani ne-
podléhal; . 

2. provozoval-li NPlatníik zemědělské hospodářství ~ o celkorvé 
výměře větší než jest uiVedeno pod č: 1, může býti poskytnuta sleva . 
na dJani pouze u zemědělské daně (nikoliv u daně ze mzdly nebo' živ-· 
nostenské) ; 

3. nejsou-li dány předpoklady uvedené podl č. 2, poskytne se sl:eva 
buď u daně ze mzdy nebo u daně ,ž1.vnosf!:enské podle poplatnikovy 
volby; slevu lze všaK poskytnouti pouze u jedné d:aně. 

Slevu z téhož důvodu lze poskytnouti porulZe jednomu popklltníku. 
Příklady: 1. Příjemce mzdy provozuje zároveň živnost. Dani pOdro

bená mzda činila 35.000 Kčs a základ živnostenské daně 
činil 60.000 Kčs. Poplatník platil alimenty rozloučené' 
manželce. Slevu na dani z tohoto dŮVOdu může uplatniti 
buď u daně ze mzdy nebo u daně živnostenské (nikdy 
však u ObOU). 
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2. Manželé provozují společně na vlastni účet zemědělské 
hos,p.odářství v oblasti řepařSké o celkOvé výměře 2.5 ha. 
Vedle toho l11!aIrtŽ'elka provozuje živnost krejčovskOu (zá
klad živnostenské daně 35.000 Kčs) a manžel jest za
,městnán ve služebním poměru (dani pOdrobená mzda 
28.000 Kčs). Manžel pOdpOruje nemajetného strýce. 
Sl'evu na dani z tohoto dŮVOdu může manžel uplatniti 
pOuze u zemědělské daně. 

3. MaJfl'žel jest zaměstnán ve služeblÚm pOměru (dani 
pOdrobená mzda 50.000 Kčs) a manželka provozuježiv~ 
nost (základ 'Ž'ivn.ostenskě daně 45.000 Kčs). Z důvodů·' 
nákladnéhÓ léčení lTlflnželky vzešly léčebnré ndklady 
15.000 Kčs. Slevu z tohoto dŮVOdu může uplatniti bUĎ 
manžel u daně ze mzdy (nákladné léčení příslušflIÍka do
mácnosti) nebo manželka uživnostenske daně (nákladné 
léčení poplatníka): v žádném přÍ/J.adě však nemůže 
uplatniti z tohota di1vodu slevu jak manžel (u daně ze 
mzdy), tak manželka (u živn.ostenské daně). 

4. Poplatník provozuje v Oblasti pÍcninářské zemědělské 
hospodářství o celkové výměře 3.5 ha. Vedle toho prO
vazoval pa část raku živnost (základ živnostenské daně 
4800 Kčs) a byl zaměstnán ve služebnim JJOměru (dani 
podrobená mzda 35.000 Kčs). POplatník utrpěl živelní 
pohromou škodu na záSObách v živnosti 8000 Kčs. Vedle 
t.oho ,p.adporoval nemajetnou tetu. pOněvadž proVOzoval 
zemědělské hOspOdářství v oblasti pícnínářské ve vý
měře menši než 4 ha a základ živnostenské daně nepře
výšil 5000 Kčs, má se prO účely po~kJ!tnu!í sleyy ~!la 
dam za to že nepodléhal ani zemede~ské, am ZlV
nostenské ďani. Slevu lze pOskytnouti na dani ze mzdy, 
a to pouze z důvodu pOdporování nem(J)je~nýc~ příbuz.: 
ných' slevu pro škodu zpi1sobenou na zasobach zboZl 
živel~ pohromOU nelze poskytnouti,. poněvadž tako~áto 
škoda není důvodem pro poskytnutl slevy na dam ze 
mzdy. 

Podléhal-li povlatník v rozhodném fOice, dani ~~ mxdy i ~ivnos: 
tenské a nepřevýšila-li buď mzda nebo zakl~d zlvnolSte,?'ske dane 
výši daněprostého mi'l1ima, sniží se částky, ktere lze (na pro plro pOd: 
pOfOivání nemajetných příbuzných a~d.) ?dečfsti 3~d. dani po~robene 
mzdy nebo základuž:ivnos1tenské dane, neJPrye o ~astku,. kt~ra vzh~e
dem k daněprostému minimtJI zůstanenezdJanena, p:esa}1UJe-h 5000 Kcs. 
Teprve nevyčerpaný 2Jbytek přijde v úvahu pro vypocet sle\íY. 

Příklad: Poplatník jest zaměstnán ve služebním poměru. (d!!111Í 
pOdrObená mzda 50.000 Kčs) a vedle toho provozUJe ZlV
nost (základ živnostenské daně 8000 Kčs). Poskytuje roz
lOučené manželce a synovi a/limenty ve výšI 16.000 Kčs. 
Jako alimenty lze odečísti nlCjvýše částky, které b}: p~
platníku příslušely, kdyby alimen~~va~ osoby b.yl~v Prt~lr:s
níky jeho domácnosti, v d1aném prlpade tedy ne/vyse o casE
ku 13.200 Kčs. Tato částka se sníží nejprve o 8000 Kcs 
(základ živnostenské daně, který zůstane .nezdaněn) a ~by
tek 5200 Kčs se odečte jako sleva na dam ze mzdy od JehO 
dani podrobené mzdy. 

Slevy na dani ze mzdy, zemědělské a živnostenské a daň důchodová. 

V případech, kdy poplatníci daně ze mzdy, zeQmědělsk~ nebo ži~
nostenské mají příjmy zásadně podrobené dani duchodo,ve p,o,dle za
kona o přímých daních, platí pro poskytnutí slevy na dani t'Oto: 

1. Nepřesahují-li uvedené příjmy 5000 Kos, nepřihlíží se při vý-
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počtu slevy na dani ze mzdy nebo zemědělské nebo živnostenské 
vůbec k těmto příjmům; , . . . 

2. jsou-li výdaje na alimentační plnění nebo na podporování pří
buzných odčitatelné podle § 15, č. 2 zák. o př. d., nutno je . 
nejprve od příjmů zásadně podléhajících dani důchodové. Pouze ne
vyčerpaný zbytek přijde v úvahu pro slevu na dani ze mzdy nebo 
živnostenské nebo zemědělské POldle ustanovení tétiQ vyhlášky. K to
muto zbytku lze však přihlédnouti pouze tehdy, nebyly-li již příjmem 
zásadně podrobeným dani důchodové vyčerpány nejvyšší částlW, jež 
lze vzíti v úvahu pro slevu na uvedených daních; . 

3. má-li se poskytnouti sle~a na dani pro ostatní zvláštní poměry 
(pro nákladné léčení, živelní pohwmy nebo i pro a1imentační plnění 
a podporování přVbwztných, pokud tyto výdalje nejsou odčitatelné 
. u důchodové daně podle § 15, č. 2 zák. o př. d.), lze slevu poskyt
nouti podle· ustanovení této vyhlášky plOuze u daně ze mzdy, země,.. 
dělské nebo živnostenské, nikoliv tedy u daně důchodové. Přesahují-li 
příjmy podrobené zásadně dani důchodtorvé daněpwsté minimum, ne
přihlíží se při. výpočtu slevy na dani ze mzdy nebo živnostenské nebo·· 
zemědělské vůbec k itěmto ,p,říjmům. Přesahují-li příjmy zásadně 
podmoenéd!aJni důchodové 5000 Kčs,. avšak nikoliv da:něprosté mini
mUim, přijdou v úvahu pro výpočet slevy· na dlani ze mzdy, země
dělské nebo živnostenské poU!ze částky zmenšené o tyto příjmy; pro 
otázku, má-li poplatník nárok na slevu, přicházejí však v úvahu částky 
nezmenšené; 

4. slevu z téhož důvodu lze poskytnoutiJ pouze jednomu poplat., 
níku a pouze u jedné daně. 

Příklady: 1. SVObodný pOplatník živnostenske daně (základ živnos
tenske daně 60.000 Kčs) má čistý příjem z domu 4000 
Kčs. Výdaje na nákladné léčení činily 10.000 Kčs. K pří
jmu z domu se pro účely Slevy na dani nepřihlíží a celá 
částka 10.000 Kčs "řichází v úvahu .pro slevu na živnos
tenské dani. 
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2. Kdyby v případěč. 1 činil listý příjem z domu 8000 Kčs, ... ~ ....... ~. 
sníiilyby se Výdaje na léčení o tento· příjem, takže 
pro výpočet Slevy na dani živnostenské přicházelll 
v úvahu pOuze částka 2000 Kčs; pro otázku, zda jde 
o nákladné léčení, přihlíželo by se k celé částce 
10.000 Kčs. 

3. Kdyby v případě Č. 1 činil čistý příjem z domu 12.000 
Kčs, snížily by Se výdaje na léčení o tento příjem, takže 
by ke slevě na živnostenské dani nedOšlo vůbec. 

4. Kdyby v :pNkladě Č. 1 činil čistý příjem z dOmu 18.000 
Kčs, mohl by poplatník uplatniti nárok na slevu pouze 
u živnostenské daně; při pOskytnutí slevy byla by vzata 
v úvahu celá částka 10.000 Kčs. Z tolioto dŮVOdu ne-

. může se však poplatník domáhati Slevy na dani důchO
dOvé podle § 21 zák. o př. d. 

5. Poplatník daně ze mzdy (dam pOdrobelU} mzďa 80~00~' 
Kčs) má čistý příjem z ~omu 4000 Kcs.~ Rozl0u..~~ne 
manželce a synovi platí allmenty 16.000 Kcs. K Prllmu 
z domu se nepřihlíží, ježto nepřesa~je 5000 Kčs, a při
chází v úvahu pouze sleva n/a dam z.e mzdy. S~ev(J; se 
pOSkytne tím způsobem, že se od dam pOdr?bene mz~y 
odečtou nejvýše částky, na které by !!:el ~ ll,0pl(lJ~mk 
nárok, kdyby alimentované OSOby byly pns!usmky JehO 
domácnosti, tedy v daném případě 13.200 Kcs . 

6. Kdyby v příkladu č. 5 činil č~s~Ý příjen: ~~ do!'lu 12.000 
Kčs, Snížily by se alimenty, Jez lze nejvyse Jako ~!t;VU 
na dani ze mzdy odečísti, t. j. 13.000 Kcs, o tento prlJem 
a "ro slevu na dam ze mzdy příšla by v úvahu pouze 
částka 1200 Kčs. 

7. Kdyby v příkladu 'č. 5 činžl čistý příjem z domu 18.000 
Kčs, mohl by poplatník odečísti zap.lac:.en~ ailimen~y pO
dle § 15, Č. 2 zák. o př. d. "ouze u dane duchOdove. , , 

V. V šeobecná ustanovenÍ. 

37. Počátek daňové povinnosti. 

Daňová povinnnst se počíná dnem, kterým byl~ s pr~vozov~ní~ 
dani podrobené živnosti skutečně započato. OkamZlk vzmk~ danove 
povinnosti je důležitý pro výpočet daňo~ého zákla~u, ktery se po
měrně snižuje, nebyla-li živnost provowvana po cely rok. . 
... RO!zhoduHcí jest den skutečného zahájení. výděl::čné čin~ostl. 
Pouhé vystavení žhnnositenského listu,. konce~e, ,hcence Cl po~o!enl Ee-
zakládá ještě daňoiVou povinil1ost. Se skutecnym p'rovozovamm z1V: 
nosti musí ovšem býti zapoooto nejpo~dějjj dO' ? :něsků po, VY,stavem 
živnostenského listu, koncese a pod. Jmak ,z~n~~a rpo~le vladmho na-
řízení č. 121/43 Sb. v důslediku neprovozovam zlvnosÍl. , 

Podle dosud pla,tného vládního mrřizení č. 14/43 Sb. ?, omeze~l~~ 
v živnostenském a jiném výdiěl'eČlt1ém povolání, nelze dnve zahalItI 
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provoz ži'V'nosm .nebu jiné výděleČil1é činmosti, dokud příslušný živno
stenský úřad (ONV, ZNV) , příslušné ministerstvo) opověď živno'sti 
nevzal (Slamostatným a popl1aithíkovi doručeným písemným výměrem) . 
na vědomí, t. j. ,nevystaví koncesi, licenci, povolení atd. Nutno tG při
pomenout proto, že 'žíimolStmské dani může podléhati pouze činnost 
provozovaná na podklfaJdě žiirnolS,tenského oPlrávněni (licence, povo
lení). Výděleč:ná čiln'nJOlst, prorvozov:aná bez živnostenského oprávnění 
nepodléhá p,roto živnostenrské dani, na př. t. zv. fuš.érství, domácí 
švadleny a pod. 

Otázku, který okamžik lze pokládati za >;zahájen[ živnosti«,nutno 
řešiti podle okolností ikaž1dého jednotlivého připadu. Zpravidla to bude 
doba nákupu zboží, polotovaru a pomoooých látek,. ač i pouhé objed
návky zboží (zejména, v oborech, kde se pracuje výhradně na dlouho
dobé objednávky) náležejí k pravidelnému obchodnímu provozu. Pro
vádění adaptačních ;prací a opa,třování zařízení nářadí, strojů atd. 
nelze ovšem pokládati za sku1eČllé zahájení' žíivnosti, t. j. výdělečné 
činnosti. U živností poslufuých jest zahájením živnos,ti skutečné pro
vádění výkonů. 

Pro dědice, který ovšem zdědil malou živnost v provozu, počíil1á 
daňová povrnnost d.nem doručení odeVlZdací listiny. 

38. Konec daňové povinnosti. 

Daňová povinnost končí dnem, kterým bylo provazování živnosti 
trvale á úplně zastaveno. Doba úp!1ného a trvaléh~ zastavení proVo.zu 
živnosti je důležitá pm výpočet dlatňového základu, který se poměrně 
sníží, nebyla-li živnost provozorvána po celý rok. 

Zastavení provozu mu!Sí býlti trvalé a úplné. Nejsou-li obě tyto 
podminky současně splněn~, daňová povinnos~t běží dále. Pla,tí to 
zejména tehdy, dal-li poplatník žiivnost do klidu, ať již na dobu určJ,tou 
nebo neurčitou (nejvýše ovšem na dobu 6 mě1siců, neboť po této době 
živnostenské opráV'l1ění v důsledku neprovozování žiV'11:osti zaniká). 
Příklady: 1. Poplatník Oznámil zastavení provozu, avšak skladované 
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záSOby pOté prOdal ve výprOdeji nebo je příležitostně od
prodává. Zastavení podniku není v tOmto přípOJdě úplné, 
daňová povinnost proto nezanikla. Do daňového základu· 
pam proto mzda (plat) i za dobu postupného odprodeje 
zboží. NeZlapočítává se však do základu doba, po kterou 
pOplatník vymáhá (na př. sOudně) zaplacení pOhledávek. 

2. Poplatník dal živnost dnem 1. července do klidu a 15. pro
since opět zahájil provož ž~vnosli. Zastavení provozu živ
nosti není zde trvalé. Do daňového základu patří proto 
mzda (plat) i za dObu, po,kterou bylJa živnost v klidu. 

39. Provozování živnosti po čá~t. roku. 
Provozoval-Ii poplatník živnost pouze po část roku, pak 
1. mzda, resp. plat, na který by měl poplatník nárok podle mzdo

vých předpisú, započte se do daňového základu pouze za tu dobu, po 
kterou byla živnost skutečně provozována. Skutečným provozoN'áním 
živnosti není pouhé vYstavení živnos.tenského listu aitd. Každý rok se 
počítá za 360 dnů, měsíc za 30 dnů. 
Příklad: 1. Obchodní živnost. byla provozována vo~ /5. dubna do 

kOnce roku, t. j. 255 dnů (8 celých meS1CU po 30 dnech, 
t. j. 240 dnů a 15 dnů v měsíci dubnu). Podle platové vy
hlášky pro obchodní zaměst~l}ce má poplatmk {s.:~ lety 
započitatelné praxe ve skupme A3) narok na mesu:m pla~ 
4000 KčS, t. j. 48.000 Kčs (v J. místní třídě).Z této ročm 
mzdy připadá na jeden denl 133·30 Kčs (48.000.: 360 = 
= '133")03. Vzhledem k tomu, že živnost byla prOvozo
vána jen Pl{) 255 dnů v roce, činí započitatelný plat jen 
33.991"50 Kčs (133·30 Kčs X 255). 

2. Horní hranice daňového základu sníží se v~ částky 120:00vO Kčs 
na podíl, který odpovídá době, po kterou byla ~rynost skute~ne pro
vozována. Rok se při tom počítá 'Za 360 dlnu, meSlC za 30 dnu. 
příklady: 1. Hostinská živnost byla v' provozu od 1. říina" t. Í. 120 

dnů do konce kal. roku (měsíc se počítá vždy za, 30 dnů}
Z částky 120.000 Kčs připa1ďá na jeden den 333 Kcs 
(120.000: 360). Vzhledem k tomu, že živnost byla provo
zována jen po 120 dnů, činí maximální daňOVý základ 
jen 39.960 Kčs, t. j. 333 Kčs X 120. 

2. Řemeslná ž'Ívnost byla v provozu jen od 21. XII. do~o~c~ 
roku t. j. 10 dnů (den zahájení se ne:fJl()čítá) .. MaXlmalm 
d<flňóvý základ' činí tedy 3330' Kčs (t. Í; 333 Kčs ~ 10): 
Praktilcky to znamená, že mzda poplatmkova propoctena. 
na 10 dnů obdObným způSObem, jako v prvém odstavCl 
této kapitOly, a zvýšená o přirážku na zboží a na mzdy, 
nesmí přesahovMi částku 3330 KčS. 

40. Přesídlení živnosti. 
Přesídlení živnosti nemění nic na dosavadní daňové I!0~innos~i. 

Daňový základ se vypočte (s výhradou dále uveden~u) steJnym .• z~
sobem, jako kdyby živnost byla provoz~vá~a ~ cely rok na ~!eJne~ 
(jediném) stanovišti. Nerozhoduje, zda premlstem se stalo v teze ObCl 
či do obce jiné. Zákon neukládá pOlplatníkum přímou povi,nnost, !aJb~ 
přesídlení živnostli olZlllámi1i přÍslušriým bel'n~m s?!áv,áI?: K, zamezem 
nesrovnalostí bude však Itakové (nekolkova:ne) hlasem ucelne. 
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V zor hlášení o přeložení živnosti. 
Bez kolku! 

Václav Ježek, 
krejčí, Vyškov dne 15. lX. 1948. 
VyškOlv, Brněn~ká 15. 

Berní správě 
ve Vy š k o v ě. 

Oznamuji, že dnem 1. října 1948 přemístím provozovánÍ.žiVlJ1osti 
krejoovské z dosaV'a!diního stanoviště ve Vyškově Brně,nská 15 na 
stanoviště nové: Vyškov, DvořákoVía ul: 10.' , 

Povolení ONV ve Vyškově k přemístění živnosti v opise př.i-
kládám~ . 

1 příloha. Podpis. 

(Poznámka: Opis netřeba ~o,}kovati jako přílohu.) 

Byla-li živnost přemí'S!Íěna do :vyšší mzdové oblasti, nutno mzdu 
(pla,t) popllMnfkolvu propočítalt podle jednotlivých mzdových oblastí 
a to poměrně podle doby pr.ovoiZování živnosti v jedné či druhé oblasti: . 

41. Převzetí živnosti. 

Přévzetí živnosti jinou osobou (ať dědicem či osobou cizí) pova-
žuje· se za zánik živnosti dosavadní a za· vznik živnosti nové. 

Prot'o také při převzetí dochází k 'Poměrnému: 
a) snížení homí hl'ainicedaňovéholzákladu, t. j. částky 120.000 K6s a 
b) započt~~1í (krácení) poplatníkovy mzdy (platu) podle doby,po 

kterou byla ZIVIJ10st v rozhodném kalendářním roce provozována. 
Byla~Hžlivno'st převzata k 31. pmsinci (1. lednu), nepřichází ovšem 
krácení horní hranice daňového . základu, resp. poplatníkovy mzdy 
(platu) v úvahu. 

Zánik žiynosti dosavadníOi 'Vwikživnos.ti nové zpravndla na sebe 
navazují, zehlléna ,přebírají'-li se zásoby zboží, surovin atd. Daňová 
povinnost vzniká pro'to zpravutlla pm nového p<)platníka j~ž okamži
kem převzetí. Pro vznik daňové povinnosti bude nerozhodné· že dříve 
než ztahájí vlastní p1'OVOlZ živnosti, provede'Potře:bné adapta~e provoz~ 
nich riií1s'Íností. U živl1ostíposlužných, kde nákup zboží a surovin ne-' 
padá na váhu, možl11o ovšem za zahájení živnosti pokládati teprve sku
tečné zahájení prací (výkonů). 
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Při převze'ÍÍ V provoe;u· jsouCÍ živnosti dědicem spadá okamžik 
zahájeni žiVlJ1os~i v jedno· s okamžikem. pravoplatného doručeIÚ ode
vzdací listfuny dMicň. Až do tohoto okamžiku je poplatruikem neO'de
vzdaná pozůstalost, s'Pravowná osobou, jež 'k tomu byla vyzvána po
zůstalO'stním soudem (zpravidlla je to dědic nebO' jeden z dědiců,. 
jemuž pozůstalost nebyla ovšem ještě odevzdána). 
Příklad: poplatník žiwwstenské daně zemřel 20. června. Odevzdací 

. listina byla dědici doručena ZO. listopadu a 15 dnů po dO
ručení, t., j. 25. listop,adunabufie právní moci,. Živnostenská 
dan bude vyměřena za dobu od 1. ledna, do 25. listopadu> 
neodevzdané pozůstalosti. K uvedenému datu se propočte 
mzda (plalt) poplatníka, přirážka na nákup zboží i mzdy. 

předáním živnosti jest i propachtován':í: živnosti, ustanovení náa 

městka naproti tomu nikoliv. Převzal-li podnik zrušené veřejné ob
chodní společnosti :zbylý společník jako jednotlive!c" j~e·· o ~o'Vý ~a
ňovÝ subjekt, který bude podléhati dani živnost~sk~, Jsou-II s~lnen~ 
i ostatní podmínky, zeimén:a 'Pokud jde o, ·celkovy pocet pracovmch Sll 
a výši daňového základu. 

42. Oznámeni O> provozování živnosti. 

Poplatník, který začne nebo přestane provozovati dani· p0d!0-
benou živnost, je povin~n to oznámiti příslušné berní správ~ d~ 30 dnů. 
poté, kdy živnost byla skutečně zah~j~na, ~~sP. trval~ a upl~~ zasta
vena. Opomun:ultí této povi11ll1o·sti muze by tI potrestano poradkovou 
pokutou do 5000 Kčs. 

,.... Ohlašovad pOlvinnost stíhá též dědice, a, to do 30 dnů oPOl p:avo: 
platnosti doručené odevzd:ací listiny v(nikoliv tedy d~ ~O v~nu P? umrtl 
poplatníka). Také dědlic potřebuje ovsem k provozo'Vam 'z[vnos,t; samo
statn:ý živnosltenský list,. koncesi, licenci a pod. Výjimka platI 'pouze 
pro mvnO'stl provozov.ané právem vdiovs~ým ~ siroW~. Prá~em vdov
ským ai sirotčím mohou býti provozovany vsechny zIvnosti ~?tllces~
vané řemeslné a z obchodních živností tolikO' obchod se Zbozlm sml
šený~, koloniál1n'fun a materiálním. Nedo~ta!e~, živn.~lstel1s~ého opráv: 
nění. u dědlice můž!e m]ti vzápětí vyloucem ZlV110S~'l lZe ZlV110stenske 
daně. Jest tedy na dědic:i (pokud ovšem nejde o živnost proV'o;:ov~ou 
pdvem vdovským neb sifot'čím), aby si opatřU živnolstenske oprav
nění (živnostenský liist, kOUlcesi, j:iJcenci atd.) j~ště dřív:, než ~u bude· 
pozůstalost soudem odevzdána. Plati ,to zejmooa: ve v~seá 'Pnpadec~~ 
kdy zemřelý pO'P1atník provozoval t. zv. svobodnou ZlVllost (zde tQlÍlz 
právo vdovské a s~ro1čí neexistuje a vdova musí podati samostatnou 
opověď jako každý uchazeč o žiV11ost). 
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., v OZl1ámení 0', pQ"ovozovánÍ živnostq jesit podaJti bermÍ s ' ' v - . 
Jlmz obvodu ma poplatník bydliště Ne 'r I' prave, v Je
bydliště, jest příslušná berní S}Jifá;a m~-.~ p~op abtmk v t~~msku 
provozuje. .. , ,v JeJImz O' vodu se Zlvnost 

V zor oznámení o zahájení neb zastavení živnosti. 

Bez kolku! 

Josef Červený, obchndník s obuví 
JihlaV!a, Havlíčkova 90 ' , 
oznamuje vahájení živnosti. 

Be r 'll í spr á v ě 

BuQ': 

v Jih I a v ě. 

1. Oznamuji lže od 1 červenc 1948 .. 
v Jihlavě, HavlíČko'V'a 90, 'obohoď s e~buví. ~:;~~~JI. se st~novištěm 
mem otClí Frootišku Č " k " Jsem prevzal po 
nosti I o • ". v, erYvene:u,. te:y se vz.dal prorvozování živ-

d
' ~ mUl pwsp:och. Overeny oprs zlV'nlOstenského listu v .. 

vy !aneh0' ONV v Jiihlavě, přikládám. ' c. j ....... , 

""J 
Nebo: 

2 Oznamuji že pro ťv' . I chod~ s obuví v' Jl'hl'aJVev sHanl,~~~m z9asotavU pmvowwánÍ srVého ob-. " , av lO~ova; dnem 30 'v, 194 .. 
dOPISU, jímž ONV v J'hl v' ,-, I V. • zan 8. Kopu 
kla'd' 1 ave vzal vzdam se ZIvnos'f,j na vědomí při-

am. ' .. 

V Jihlavě dne ......... " 

1 příloha. 
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43. Přiznání k dani živnostenské. 

Při:onáni k dani živnostenské musí poda\ti všilchni poplatníci kteří 
provozují (resp. v kalendářním, roce, 1947 p,rovO'Zova1i) malou' Živnost 
v semamu uvedenou, a tú i tehdy, když daňový základ po příipad
ném sníželní (na př. na příslušníky domácnosti, pro invaliditu a pod.) 
klesl pod daněprosté minimum, t. j. 19.200 Kčs. 

PřiZ'nání k dani živnostenské lze podati toliko na úředním fnrmu
láři. Přiznání se nekolkuje. Vzor přiznání s propočteným přÍ:J:(!adem 
jest uveden níže. 

. Lhůta k podání přiznání. Přiznání jest podiaJti u příslušné berní 
správy nejpozději d0' 31. 1 edna p0' ulPlynulťí roku, rozhodnéh0' pro 

zdruuění. 
Příklad: Za kalendářní rok 1948 nutno podati přiznání k dani žiVL 

nostenské do 31. ledna 1949. 
Výjimka platí pro kalendářní rok 1947. Přimání k dani živno

stenské za tento kalendářní rok jest podati nejpO'zději clo 30. června 
1948. V této lhůtě mOŽJno téŽJ požádati p.nislušnou 'berní správu o pro-
dloužení IhŮ<ÍY k podání přiznání. 

Přiznání nútno podati nejpozději v poslední den lhůty, tedy dne 
31. ledna, za kalendářní rOlk 1947 l1ejpozděii dne 30. června 1948. 
V poslední den lhůty musí býti přiz'1láiJ1í již u příslušné berní správy 
nebo alespoň podáno na poště doporučeným dopisem, t. j, dopisem, 
o jehož převzetí vydává pošta písemné potvrzení. Zaslání daňového 
přj'Znání v posled'ní den lhůty obyčejným dopisem (na rozdíl od dop~su 
doporučeného) neprodlužuje lhůtu o dny poMovní dlopravy. 

V případech zvláštllihn zřetele hodných může vyměřu1jící berní 
správa přijmout~ ústní přiznání do protokolu,lt. j, sepsáiJ1í přiznání na 
předepsaném tiskopise úředníkem u vyměřujícího úř3:Jdu. Případem 
zvláštního zřetele hodným jest na př., kdyŽ: poplatník nemůže psát, 
nemá dostatečných znalO'stí, aby mohl přiznání vypJnit a pod. 

Prodloužení lhůty k podání přiznání. Pophlitník daně Žlivnostenské 
může tedy z důle'ž~tých ,důV0'du u příslušné berní správy pocLa:ti. ne
kolkova:TIOU žádO's:t O' prodlouženi lhůty k podání daňovéhO' přilzltlání. 
O žádosti rozhoduje berní správa podle vO'lné úvahy; na prodloužení 
IhůtY'1lemá poplatník prálV'llÍ nárok. Žádost nutno podati ješ<t,ě před 
uplynutím lhůty (t. j, alespoň v pOlsledlní den lhůty) zákonem stano
vené nebo (bylio-li prodloužení H'ž jednou povo,leno) úfuJĎem prodlou
žené. Žádost jeslt podána včas, když byla alespoň poslední den lhůty 
podána u příslušné bem:Í správy nebo dána! na poš,tu doporučeně nebo 
jako telegram. ŽádO'st opožděná může býti sice projednána i po prnšlé 
lhůtě a lhůta podle žádosti prodloužena, avšak byla-li taiková opožděná 
žádost zamítnuta, je lhůta defiil1itiV'uě zmeškaná. 
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Vzor žádosti o prOdlouž~ní lhůty k podání v. " 
Bez kaJku!' pnznam. 

Fmnt:iišekBmák, pelmd' 
Brno, Dlouhá tř. 20 ' 
žádá o prodlouženi ihůty 
~., podání přiznání k dani 
zwnostenské. 

Berní správě 

Žádám () prodloužení lhůt k d" v. " , Brn o I. 
ZJal kalendářní 'rok 1947 do 31 ~ po aTIl rpnznam k dani živnostenské 
takto: ' . cervence 194~ a svou žádost odůvodňuji 

Podle přiloženého rpotvr 'Z • . , !2. června 1948 utrpěl jsem z;~! d emske, lnemoc~ice v Brně ze dne 
Js:m dosud v l1emOOTIivčnÍm jdI v op~ay'l1ln.:hode zlomeninu nohy a 
nylC~ kancelářských (účetních) s~tr?van? ,Jezto n~~ěstnávám žád
,a vcas sestavJill p,řiináJní k dani ~~e m~t Ílmk~emozneno, abych řádně 
dloužení lhůty. ' , lVTIOS ens e a prosím proto o pro-

-: Brně dne 15. června 1948. 

1 příloha. PodpIs: ,----.. --------.. -

v První žáJdolst za prodlou'žlen' lh o . v ' ~ceni vyřízení této žádosti L~ o. uty staví }>eh IhŮJÍy aJž do dne do-
zadosíi u p'nslušného úřadu' utad se stav~ dnem osobního podáJní 

v v v . ,resp. nem kdy v, d t b .' , po~ucene na pos,tu~ Zbytek lhůty. b v v, d' za' os . yla dwna do-
du!~ p~~ dni, kdy bylo vyřií~enÍ o po .e;:IV!' ale ~eprv:evdnem, jenž násle
pocEtaJI se 1edy dny .pocvl'n" dprvlll z;ado~'Íld.omceno. Do lhůty ne-
d d 

v ,. anc nem ,poda:ne' 'v' . ,nem orucení vyřízenP. I _. prVlll zadostl a kO!l1:číc 
Příklad: POplatník si pOdá 22 I d - -. 

k POdání daňového p~iZ~' IprvníJ, žádOst za' prOdloužení 
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Se zákormtá lkUta (31 'l I o 15 . . unora. POdámm žádosti 
lhůt,~ 10 dnů. MOhOu,' ~:S~~~ :ťtav!!a a ~oplatmkovi zbývá 
aO urad žádost· h ~'. Y,O pnll.aďY. 
b) úřad žádost~ ~Yh~~~' ?op!~tm~p~da přiznání do 15. února; 

jen 07 dJllŮ (~íst: ~~n ::UJecne, ~volí prodl?užení lhůty 
platníkovi 1. únOra avšak ~ sve :ozhOdnutz dOručí po
zajistil 10 dnů lhůť. popla!mk pOdáním žádosti si 

y ',y Jš - proto lhuta končí 10 d o d 
rucem uredního rozhodnutí t . 'JO '. nu po o-

e) úřad žádost zamítl a své ;o;h~ . ,wUJr~,~, 
28. ledna: POplatník si pod' , dllU:!~ dor~a pOplatníkovi 

amm zadostt o prodloužení 

lhůty zajistil 10denní lhůtu, takže mu lhůta k01lČ' 10 d o. 

. po doručení zamítavého výměru, t. i. dne 6. úU:ra nu 
Další (druhá, třetí atd.) 'žádoslt staví lhůtu jen, když ode d~e· . 

d
" , v' d t" dl v 'lh o t I po-am prvm za OiS I za iH'O ouzem· u y ne-up ynulo ješ-tě 45 dnů. 

Příklad pro vyplnění formuláře přiznání. 
Poplatník Váda:v Borák, obchodník se smíšeným zbOtžím, jest 

vdovec, stár 61 let (vzhledem k tornu, že 60. rok svého věku dovršiT 
již před 31. XII. 1947, rpří!sluší mu nárok J1Ia, snÍižení daňového, 1Z:ákladu 
o 1500 Kčs; o přiznání slevy musí všia!k pOtžádat v rubrice 13 formuláře 
přiznánO. 

Ve spotřebním společenství s poplatníkem žije schovanec, lcterého 
poplatník přijal do vycho:vání od vzdálenějšich příbuzných. Kromě 
toho má v zaopatření zletiléhOt syna, který dosud studuje. Zletilý syn 
zdědil po mat,ce dům, jehnž čistý výnos činil v kalendářním. roce 1947 
8000 Kos. Poněvadž jde očás,tku nižší jak 10.000 Kčs, pnvaJž'uie se 
i tento zletilý syn :na příslušníka popliaittníkO!\TY domácnosti. Scho:vanec 
je nezletilýa jest zaměstnán mimo živnost popÍatnikovu: s ročním 
platem (mzdou) 18.000 Kčs. Poněvadž je nezletilý, jest přvslušníkem 
poplatníkovy domácnos1ti, i když jeho hrubá mzdla p.řesab'uje částku 
12.000 Kos. 

Starši syn poplatníkův jeslt ženat Ia! jeho: maruželkia, vede poplat-
níkovi domácuO'st a polodenně vypomáhá též v obchodě, ve služebním 
poměru však není. Jako nevyučená prodavačka s pětiletou započita
telnou p'raocí má nárok ve skupině A2 platově vyhlášky pro obchodní 
zaměstnance na 13.680 Kčs při polodenním zaměstnání ve II. místní 
třídě. Kromě uvedené rodinné příslušnice (která však není v za
opatření poplaltlniíkově, :poněvadž její maiJ]lžel má hmbý roční plat 
přesahu\Hcíčá:stku 12.000 Kčs) :pracuje popl'altník v živnosti s jedním 
příručím (s wčním platem 36.000 Kčs, kroniě remunerace 1200 Kčs 
a 1000 Kčs za práci přes čas). 

Přes to, že poplatník vycho,val dvě děti, nebude mu poskytnuta 
sleva 6000 Kčs, neboť mu na nezletiléhd scho:vance a zletilého syna 
přísluší sleva :vyšší. Stejná nebo vyŠ.Ší sleva poskytnutá poplal1:níkovi 
z jiného důvodu (na přrslušníky domácnosti, z důvord!u invalidity 
apod.) vylučuje pOIskytnulttí slevy z důvodiu, iž1e poplatník vychnval 
dvě děti. P.oplatník je 30 % inv:alidou z první světové války a :pří
sluší mu proto nárok nla: snížení daňo~ého základu o 6000 Kčs. 

Nákup potravin činil 1,000.000 Kčs (přirážka 3%), nákup os1Jaltního 
drobného zboží, jaJko mýdla, čisticích prášků atd. 100.000 Kos (při
rá~ka na zboží 6%). Jen pro úplnost příkladu předpokládejme, že 
provise z prodeje tabáku činí 27.000 Kčs a provise z prodeje benzinu 
6000 Kčs. 
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Země: Moravskoslezská. 

Berní správa: Kroměříž. 

Berní obec:.9.~ropyně; 

PÍUZNÁNÍ 

k dani živnostenské za rok 1947~ 

1. Jméno (křestní) a příjmení popLa<tníka (pozůs,talost po): Václav 

Horák. 
-------...... _-----_._--.-.-.- ...... _-----_ ........ . -_ .. __ .................. __ ._- -_._--_.-................... . 

2. Stav (na-př. svobodný, ženatý, rozloučený, vdovec atd.)·;···Vd~~~~:·· 
Rok narození: 188J. 

3. Bydliště (obec, ulice, č. p.): 

dne 31. prosi:nce 1947: -Chrop.yně, Nádražní č. 48 

v den podání rpřiznán'1·;·Ch;~PY~~,NM;~i~ič.~8~ Telefon: 

4. Provo!ZuH tyto živnosti: 9.~c..~?d:.se smíšeným zbožím, prodej ta-
bálw .. f! .. ~~'!~i~q\J~ puml!f! ............ ...... : .. :: .. ::::.: .. : .. : .. :.::: .. : .................................................. . 

5. Obec, ulice, Čp., v níiž jsou provozovny:Chropyně, Ndd;~i;d·i::~~: 
6. V roce 1947 jsem .'přestěho~al pr~vozov~~·(kd;:··~:dk~d,·k~~)::::·· 

7. V roce 1947 jsem ~ začal. - přestati - provolZovél<tiživnost -
převzal živnost*) . (den, měsíc, p,řípnidně OId koho): Živnost jsem 
provozoval TJO celý ,rok. --------.--- ............. . 
-.................. _--- ..................... _--,. . ...................... . 

8. V roce 1947 jsem - byl z~měs,tnán v. p'~amvním poměru (hrubá 

mzda .. =-: Kčs) - provozoval zemědělské hospodářstVí v 
................. 

ve výměře - ha a*). 

*) NehodíCÍ se škrtněte! 

Cena 2"- Kčs. 

9.-a) Mám tyto přfslUlšnÍkY domknosti: 
Sníží se mi 
proto zá-

klad daně o. 

Den, Rodin- zaměstnáníl Jejich \ J .. hrubá .ellch, 
Jméno 

měsíc ný Bydliště roční ll.~aky Kčs 
a rok poměr mzda I Prllem 
nar. 

\12,1. Chropyně, \ 
1 Jan Horák 1925 syn studující Nádražní 48 - 8.000 7.200 

15.3. scho-
Josef Bednář 1930 vanec " 

18.000 8.400 

1------1---,-- --'---1--'-----1--- ---1----1 

b) Jsem svobodný(á) - ovdovělý(á) - rozloučený(á). 
_ nežiji trvale s manželkou (maJllželem) ve spo
lečné domácnosti - a· mám ve svém zaopwtřenÍ 

2 dítě - děti*); základ daně se mi sn~žÍ OId:aIších 
...... 

/ c) Vychoval }sem ... := .... děti, základ d\lině se sníží o . 

Úl. Uplatňuji snížení základu daně pro invaliditu (č. 10 
Poučení) z těchto důvodů: J~.e.,!! .. ?~.'f(;rr!111:..y~le.~ll:~n: 
invalidou z prv/1JÍs.\7.ě.~?y~y4l.ky, opis inv~i4.'!ÍJ:.~~ . .\l.J!.=. 
měru'přikládám; základ daně se mi sníží Ol' • 

.................................. 

11. Uplatňuji snížení základu daně, poněvadž jsem -
v;bvou - nezletilým sirotikem*) po legionáři atd. 
(č. 11- Poučení) - ....................................................... 

, ...................................................................................................................................................... .. 

.......................................................................... ; základ daně se Snl1Ž[ o 

12. Celkem se· sníží' základ daně o . 
\ 

6.000 

6.000 

27.600 

13. Žádám za poskytnutí slevy na dani pro tyto zvláštní poměry: 
D~ lO. vrosince 1947 dos~~l jsem 60 let. yzhle.~e11}:.~~tářjp.?~ 
klesla iná výk~~~ost v ~dmku tou měrou, že již nenahrazuji plně 
é~~~.~~i:.:ii.i~::.ť.i?~i·ii.·p.i.?~?·?:.~i.ii~:.~.:·4i~~ .. i:.~~~?~.:~~~~.·:~~4fí: 
.......................................................................................................................................................................................... 

*) Nehodící se škrtněte! 
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1 14. -HruM, ~~da, n:a kte~ou?y:ch měl nárok, kdybych by 
ve ,sye ZlVn?'~Íl zarrn,estnan jako přední, samostatný a 
zvlasf ,h~hf~kova~y dělník nebo vedoucí prodejny 
V?~t:ho.4'1!LŽ'iv'1}?~tl, .. ??Jet praxe v A3, ll. llÚstní třída 

15. V mé živnosti činil v r. 1~4;"~ákí:~d~a'~~'d~': 
'aJ) hrubá mzda zaměstnanců. . . . Kčs 38.200 
b) hrubá mzda, na kterou by měli nárok 

příslušníCi domácnosti Kč·s 13.680 
c) úp,laty jiným O's~bám (podnikům) za 

vykony pro živno-st ... Kčs 

celkem . . ""'K--c-Y s....;,S;,;,;;1,;,,;;,.8;,;,;;8=0 

Z celkovéhO' nákl:aldu na mzdu činí 20%ní přirážk~: 
16. Náklad na \Zboží (provise) v f{)cel~4; 

činil: z toho činí: 

l!0traviny .... Kčs J,QPQ~QqQJ~.}'f! ní přirážka Kčs 30.000 

o..~~aJ'!.~ ............. Kčs .. J?'Q.:~?'Q; ... 6 % ní' přirážka Kčs' 6.000 tabák . .......... , 

('!'!.o.vise) KČs ... 2?~?0;}??§ní přir<ÍJžka Kčs 8.100 

benzinOvá 
startice Kčs ........ 6.000; SO%ní přirážka Kčs 3.000 

celkem . Kčs 47.100 

17. Nesnížený základ daně (č. 14 + 15 + 16) 

18. Zák1iard daně se snižuje podle bodu 12 o 

19. Dani podrobený základ . 

Kčs 

45.600 

10.376 

~'.100 
103.076 

27.600 

75.476 

.20. Na
y 

tento dani p·odrobený základ připadá podle tabulky 
dan . . . . . . \u

y 

. .: .. ~~~~q.J':c'S. 

Ujišfuji, že veškeré údaje a vysvětlivky k nim jsem učinil podle 
nejlepšíhO' vědomí a svědomí. . 

V Chropyni dne 20. června 1948. 

Václav Horák v. r. 
. _-_ .. _-_._----_._-_ .... -_ ............................... . 

Podpis . 
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44. Splatnost živnostenské daně. 

Živnostenská daň je splatna jednorázově, vždy do 31. ledna po 
uplYf!.utí roku, rozhodného pro zdanění. Pop1rutník zjistí si výši daně 
sámpodUe tabullky daně živnostenské (jest otištěna HaJ 4. straně for
muláře přiznání), a to ze Izákladu v přiznání vypoč1eného. 

Splatnost daně za kalendářní rok 1947. Pro kalendář,ní rok 1947 
jest však Stplatnost daněžiV'nnstel1ské upravena odchylným způsobem. 
Daň íesp,li~tna ve dvou stejných splátkách: první do 30. červm 1948, 
druhá do 30. září 1948. Posečkánlí daně. Poplatník může podle všeobecných ustanovení 
zákona o přímých daních požádat nekolkovanou 'žádostí příslušnou 
berní sp'rávu o úplné' nebo částečné posečkání dlužné daně, je-li její 
okamžilté zaplacení pro pnplatnika spojeno s vážnou újmou nebo váž
nými obtížemi, na př. když: popla'tník nemá okamži,tě vltrustních běž
ných prostředků k zap1:a,ceni dlužné daně a není s to, aby si je opa'třil 
O'dji'IJIUld (veněžnímu ústavu neposkytuje dostatečných záruk a pod.), 
když zaplacení daně by na delší nebo km>tší dobu ochromilo jeho pod
nikání nebo ztížilo jeho výživu nooo když je mnžné jen za .cenu od
prodeje ma!jetkO'vých p,ředmětů poplatníkových s velkou škodou nebo 
za .cenu získání úvěru za zvlášf tělžkých podmínek, když je patrno, 
že daň bude na žádost připojenou přrmo do formuláře přiznání sle
vena (na př. p,ro alime'ntačuí povinnost, podporování nemaJe1tnych 
owb příbuzných a sešvagřených, nákladné léčeni poplatníka nebo pří
slušníka jeho diomácnosti, žiiveln'í pohromy 'atd.). Žádost o posečkání 
dlužné daně nutnO' podati zavčaJs, t. j. nejpClzději před 31. lednem, 

, a to odděleně od daňového přiznaní. 

V zor žádosti o posečkání daně. 

Bez kolku! 

Karel Procházka, obchod 
se zbož,ím textilním, 
OlomoUlc, Brněnská 33, 
žádá {) posečkánÍ splatné 
daně žiivtllostenské. 

Berní správě 
v Olomouci. 

Dne 31. ledna 1949 jest splatna' ~ivnO'sitenská daň za ka;endářní 
rok 1948. Podle sestaveného přiznání za uplynulý rok mám na dani 
mvnosJen1ské zaplatiti částku 21.840 Kčs . 
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Zaplacení uvedené částky by ztfž'ilo výživu mé pětičlenné rodiny, 
neboi v důsledku .nákladného léčeil1Í mé manželky (doklady o výši 
těchto nákladů jsou připojeny k přiznání dalně živnostenské za rok 
1948, v němž jsem současně požádal o slevu UJat d<l!ni) jsem se v ~pl'y
nulém roce finančně vyčel1Jal. V případě exekučního vymáhání splatné 
daně musel bych uza,vřit 1.1' peněžního ústavu další půjčku, což by mi 
způsobilo další finanční ob!t'íižie. Prosím pmto, ruby mi bylo povoleno 
posečkáni splatné částky, a to: . ' 

1. povolením měsíčních částek po 2000 Kčs 'a 

2. prominutím popI<l!tků z prodlení, které by zvýšiily mé neza
viněné potíže. 

V Olomouci dne 15. ledna 1949. Podpis. 

Vynětí z povinnosti čtvrtletních splátek přímých daní. PoplatníCi 
daně ž;iJvnostenské nepod1éhají počí,najíc berním rokem 1948 (kalen
dářním rokem 1947) dani důchodové a všeobecné- daJni výdělkové a 
nejsO'u tudiž povinIJJi v kalendářním roce 1948 odváděti pravidelné 
čtvrtletní splátky všeobecné daně výdělkové 'a.: daně důchodové (p~ 
kud daň důchodová připadá výhradně na p.říjem Jzeživnos~i). Vzhle
dem k tomu" že zákon o dan'Ů živnostenské byl publikován tep.rve 
14. dubna 1948, 1. j. po zaplaceni první čtvrtletní splátky dIalně důcho
dové a všeobecné daně výdělkové, zapllatili tyto splátky většinou 
i nynějšiÍ pOipJatnfci daně ilV'nolStenské. Pokud jde o druhou čtvrltletní' 
splátku na uvedené pnmé damě, vydalO' ministerstvo financí výnos 
č. 88.786/48-V/5 ze dne 27. dubna, jímž bemím úřadům uložHo, aby 
nevymáhaly: 

a) dosavadní daň pozemkovou a všeobecnou daň výdělkovou na 
berní rok 1948 u popIrart:níků, kteří budlou pravděpodobně podléhati 
dani zemědělské nebo živnostenské; 

b)daň důchodovou na berní rok 1948, pokud připaldá na příjem 
z pozemků, které obhospodařuje poplatník zemědělské daně a na 
pmem z podniku, který pro:v:ozuje poplatník daně žhmostenské. 

Povinnost k odvodu čit,vrtletních splátek daně důchodové a vše
obecné daně výdělkové zůs:tává tedy pro berní rok 1948 jen u těch 
poplatníků, k;teř'í živnostenskédalui nepodléhají (na p.ř. proto, že maljí 
dva zaměstnance). Poplatník daně 'žíi:vnostenské jest však povinen 
i v roce 1948 odváděti pO'l11ěmOUi část vyměřené daně důchodové, 
pokud posledním platebním rozkazem· na berní mk 1947 mu byla 
důchodová daň vyměřena (kromě z příjmu ze živnosti" resp. pOlzemků 
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do 50 ha) též z jiného důchodového pramene, na .př. z výnosU' domu. 
6tvrtletní sp,látky omezí pak na důchodovou daň; pokud připadá na 
tento jiný důchoďolVÝ pramen. 
Příklad: Na berní rok 1947 byla svobodnému :poplatníkovi vyměřena 

daň ze základu 60.000 Kčs, z čehOž připadalo 44.000 Kčs 
na výnos živnosti a 16.qOO Kčs na vtnos dOI?u., ťoplatní~ 
je povinen platiti v bermm rOce 194~ ctvrtletm splatky dane 
důchodové jen ze základu 16.000 Kcs. 

Čtvrihletni splátky daně důchodové a všeobecné daně, výdělko~,:é, 
pokud byly podle uvedený~h zásad za~la,cel1Y (dne 1~. }ťnor:~, pr:p . 
též 10. kvě,tna 1948) nald zakon1nou povmnost, budo'lt, pre3ctolVany na 
první, po př. i na druhou splá,tku daně živ:nostenske. P~edpo~ladem 
ovšem bude, 'žle pOlPlatnik má k 30. červnu 1948 vyro'V'llany vs~chn~ 
d!říve splatné daně, zejména přímé daně na be~;I rok 1947, 1 dan 
z obmtu za 1. a II. čtvrtletí 1948, pokud mu na zadost nebylo povo
leno posečkání ,těch~o daní. 

Sleva na všeobecné dani výdělkové a živnostenská daň. Zákonem 
č. 48/48 Sb. by:la/ poplatníkům všeobecné daně výdělkové, j~!~chž d~
ňCJIVÝ základ nepřekroóil 240.000 Kos, poskytnuta sle~~ na yz vyme-' 
řené všeobecné dani výdělkové (vč . .přirážek), a ,to pn dam podrobe-
ném výtěžku 

1. do 15.000 Kčs 100 %, 
2. nad 15.000 Kčs do 90.000 Kčs 75 %, 
3. nad 9O~000 Kčs do 150.000 Kčs 50%, 
4. nad 150.000 Kčs do 240.000 Kčs 25 %. 

Slevy' se poskytují všem poplatníkům daně ?"dě!~ov,é a t~dí.Ž 
na :př. i veřejným obchodním společnostem (k pO'?tu o:nnyc~ ver.eJ
ných společn!ků se však ne~řihHž~ aJ }1f~nice, da~ovych ~~akl,adu - Ja}':' 
jest tomu u sazeb všeooecne da:ne vydelkove pru VIce cmnych spolec-
nicích - se nezvyšuie). 

Sleva byla poskytnuta se zpětnou platností i n~ ?er~ív ro~ 1~47 
(kal. 'rok 1946)'. Tím vznikly velké většině popllaltnrku danove ?re
plat'ky. Také tyto budou přeúčtO'vány 'l1laprvní neb~ druho~ s.platku 
živnostenské daně. Poplatník může též l'lekolkoV'aJll~ dlop1sem po: 
žádat berní úřad o sdělení výše přeplatku. Za vyhzení se neplatl 
dávka za úředníyÝkon. 

Poplatek z prodleni. Nebyla-li daň zap~acena vč~~, je pO'PI~!ník 
povinen, činí-li nedoplatek více jak 2000 Kc:s, z!aJ~latlh ~% pop}~Jl:ek 
z prodlení z nedoplatku k 31. lednu, 30. dubnu, 31. cervenOl a 31. :lJllU. 
Činí-li nedoplatek méně jwk 2000 Kčs, nelze poplatek z prodlem vy-
měřiti. 

83 



45. Vyrozumění o předpisu daně. 

Vyměřující berní správa vyrozumí poplatníky o vyměření daně 
veřejným předpisným seznamem prostřednictvím příslušného, míst-
ního národního výboru. - -

Příslušný jest ten místní národní, výbor, v jehož obvodu měl po
platník koncem r{)zhodného roku své bydlišJťě. Nemá-Ir poplatník 
v tuzemsku bydliště, jest přfs!ušný ten místní náwdní výbor, v jehož 
obv,odu se drobná Žlivnost provo,zuje. _ 

Místní národní výbor vyloží predpisný seznam do 7 dnů po dojití 
k veřejnému nahlédnutí, 'a to po dobu 30 dnů. Veřejné vylnželÚ p,řed
pisného sezn'amu má stejné účinky jako dnručetlÍ phlltebního rozkazu -
u dosavadních daní přímých. 

Počátek a dobu vyložení seiZlllamu vyhlá~í mís,tlÚ národní vÝbnr 
vyhláškou na obecITr ta1:mli nebo jiným, v mísitlě obvyklým způsobem 
(rozhlasem a pod.). 

D{)bu vyložení p.ředpisného seznamu potvrdí místní národní vÝbor 
přímo n:a seznt31mu a po upllyTIutí předepsané 30dennÍ lhůty vrMí se
znam berní správě. Den vylo,žení předpisného, seznamu má význam 
Pf{) běh 60denní odvolací lhůty. 

46. Odvolání. 

Poplatník může proti vyměřené dani podati písemné nekolkované 
odvolání, když vyměřený základ daně se odchyluje od podaného při
znáni (na př. když vyměřující berní správa neuznala snížení daňo
vého základu na některéhopří1slušníka domácnos,ti, když přirážku na 
zbož'Í nebo na mzdy vypQlčetla z vyššíhol základlu, když mzdu (p}la't) 
p{)pl:atnílml vypočetla výše než poplatník sám přliznal atd.). ' 

Odvo,lání, adresoiVané plříslulšnému zemskému finančnímu řediitel
siM, nutno podaN prostřednic1vímpříslušné berní správy do 60 dnů 
o,de dne vyložení předpisného seznamu u míSltního národního výboru. 
Předpisný selz:nam se vyloží II místního národního výbnru po dobu 
30 drnů. Jestliže tedy poplatník ruahlédne dio seznamu v poslední den 
vyložení (t. j. 30. den), zbývá mu jeŠltě dalšÍ<Ch 30 dnů k podání 
odvolání. 

Žádost za sdělení důvodů pro vyměření daně. Poplatník, který 
zamýšlí podati odvoláni, může v 60denní odvolací lhůtě požádati pří
slušn{)u berní správu nekoIkoV'aJnou žadostí o sdělení důvodu pro Vy-' 
měření daně, neboť z předpisného seznamu (podobně jako z dosavad
ního platebního rozkazu) není patrno., v kterých čás,jikách !a údajích 
se vyměřujíc.í berní správa od poplatníko.va přiznání odchýlila. Znalost 
důvodů pro vyměření vyšší daně jest pro pOIpla1tníka důležitá potud, 
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že již ve svém odvoláni musí uvésti veškeré skutečnosti a okolnosti, 
které prokazují svrávnost jeho. přiznání a které oslabuH důvody, 
z nichž berní správa při vyměřování vycházela. Ke skutečnostem, 
které poplatník sdělil teprve po uplynUltí odvolací lhúty, nemusí již 
odvolací Slto.lice přihlížeti. Co do rozho.dovacích důvodiů, které nej
později v odvolání 'nebyly napadeny, jeSlt popl:atník v kontumaci, bez 
mO'ž1nosti jim odpofOivalt. Je proto důležité, aby poplatník se ve svém 
odvolání vypořá:dal podmbně se všemi rozhodovacími důvody, klteré 
mu berní správa sděldla. 

Dnem podání žádosti o sdělení vyměřovacích důvodů staví se 
běh odvolací lhůty až do dne doručení příslušného vyřízení (bYť i za
mítavéhO) a běží pak dále jen co do zbytku. O počítání dnů bylo již 
pojednáno v kJa\pHole »Přiznání k duni živnostenské«. 

Vzor žádosti za sdělení vyměřovacích důvodů. 

Bez kolku! 

František Pecina, hostinský, 
Klatovy, Šumavská 50, 
žádá za sdělení vyměřo\l'a:
Cích důvodů. 

Berní správě 
v K I a t o v ech. 

Přepisným seznamem pro město Klatovy......... byla mi za 
kaltmdářní rok 1947 vymělře11J3J žlivnos!tenská daň ze zákliadu pod
statně vyššího, než jsem uvedl ve svém včas podan~~ ,přiznání.. Po
něvadž proti tomuto zvýšení daňového základu zamyshm pod~Í'l od
volání a není mně známo na základě jakých skutečn9stí a v c::n se 
úřad odchýlil od mého přiznání, žádám za l!a1Skavé sdelení vymerOva
cích důvodů, resp. za sdělení, z čeho a jak byl daňúvý základ vy-
poč'len. 

V Klatovech dne 15. září 1948. Podpis. 

47. Osvobození od poplatků a dávek. 

Přiznání, odvolání, potvrzení, žádosti a jiná podání ve věcech 
daně živnostenské jsou osvobozena od 

a) poplatků (kolků) a 
b) dávek za' úřední úkony ve věcech správních (finančních). 
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Jiiflým podáním jest kromě písemností' již uvedených na př. za
dost za sdělení vyměřovacích ;základu, doplňující sděleni k podanému 
přiznání, oznámení o zahájení nebo zast'alVenížliivnos1i, oznámení dědice 
o převzetí živnosti, o:cnámení o přesídlení živnosti, žádost o prodlou
žení lh:ůty k přiznání daně živnostenské, žádost o posečkání daně nebo 
povolení splátek rubd. . 

Osvobození od kolkové povinnosti se vztahuje i na přílohy všech 
podání, ,týkajídch se 'ž]i:vnolstenské daně, na př. výpisy z kmenového 
listu (k prukazu o počtu příslušníku domác!l1Jo1sti), výpďSY z obchodních 
knih (k p1fukazu nákl:adů na mzdy a na zboží), potvrzení úředního 
lélmJi'e o stupni invalidity, výměr o přilZil1ání iiflval!tdního důchodu atd. 

Osvobození příloh OId lmlkové -povinnosti platí .však jen tehdy, 
když přílohy jsou používány v podáních, týkaJících se daně živno~ 
sltlenské. Jestliže tedy na př. vý;pli/su z obchodních lmih se použije _ 
v soudním sporu O zaplacení dluhu nebo pohledávky za dodané zboiží 
a pod., podléhá příloha kolku. 

48. Podpůrná platnost zákona o přímých daních. 

Všude tam, kde zákon o dani žiV'l1ostenské nemá vlas'tních od
chylných ustanovení, pl,arrí podpůrně 1lIS1t1alnovenÍ zákona o přímých 
dankh. Platí to na př. o počítání lhůt, promlčení, vyměřovacím řfzení 
atd. 

Naopak tam, kde zákon o dlani živnos,tenské máu1stanoIVení vlastní, 
Odchylná od ustamovení zákona o přímých dalllích,' plla1tJí orvšem uSlta
novení zákom o dani živnostenské. Platí to zejména o lhůtách k po- -
dání přiznání, placení daně ži'Vnolstenské, dorůčení, resp. vyrozumění 
o předpnsu daně a pod. . 

49. Daň živnostenská a záznamní povinnosti. 

Zákon o dlani živnostenské !neukládá poplatníkům pOvinnost k ve
dení zvláštních záJZlnamů. Mini1str financí byl Pouze zmooněn, aby 
upralVil způsob zaznamenávání skutečností rozhOdných pro stanovení , 
základu, jakož i povinmost uschovávati doklady, kdY'ž by dosud ve
dené záznamy ~ro daň živnúsltlensko'll !llepo,s1taooivaly. 

Až do norvé úpravy záznamních poV'iilností (nejdříve k 1. lednu 
1949) povedou tedy poplatníci daně živnostenské záznamy dosavadní, 
zejména zálZnam došlého zboží. Pro účely daně živnostenské bude 
však třeba kolonu })Čistá nákupní cena« rozč:eniti podle jednotlivých 
druhů zbolži, spadaifcích pod různé procento přirážky na zboží. Ušetří' 
tak koncem roku dodatečné rozčleňování nakoupeného zboží podle 
sazeb. 
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50. Daň živnostenská a přidělei drobných živností. 

v I v·dvI do vlastnictví drobná živ-
n'Ost ~:J::~:f.r::~:, ~~~a~r ž~v~~~t~~::é dani tím dnem, ke které-
mu byla živnost přidělena do vlalStDlctvl. '. b. Yi fWs~ 

, '. , dostal do vtastmctvl dro nou z v Příklady: 1. Narodm spr9a4v7cepOdléhá proto již za celý kalendářní rok 
k 1. lednu 1 . '. O Y 1948 
1947 živnostenské dani a jest pOVl!lcn k 3 . cervnu . 

oduti přiznání k dani Živnostenske. , y' 

2 ~árodnímu správci byla přid~ler:a d~o~'!'l ZltV~~skét, ~~ 
. .. k 1 X 1947. POdlehá dam ZJ,VlWS e,,,, . 
~~a;~n~~vJ. X. i947 do 31. XII. 1947 a, je povinen ,!Odatl 
přiznám k dani živnostenské za tuto dobu do 30. cervna 

1948. . . YY', h 'c daňOvého Z pOvitatelná roční mzda l ne/VYSSl raru e , 
z~kl:au (120.000 Kčs) se poměrně z~rátí ja~ jinym pO~ 
platníkům kteří provozovali živnost len po cast!o~'bZ v 

o od í j 1947 do 30. IX. 1947 bude vravde,!0yO m: 
~o~fiskovdnď ŽiVlWst, pOdlé!ta.tiv zvláš!l!í danf vydelkove 
podle 1lKJvé zákonné upravy, lez se pnpra~U!e. 

51. Živnostenská daň a mimořádná jednorázová dávka. '. ' 

Poplatnioi živnostenské daně podléha;iÍ v mimořádné jednoraJzove 
dávce podle zákona Č. 185/47 Sb. tehdy, kdyz v, v , 

.. 1:zák~ad dda~ě ~ivndu?~~:s~~~m::á~~:,sI~~'~~tk~O~~o~~~s~~ () Jmy da'll'l po roveny 

nebo kdlyižl , b ď' . obě nebo ve spojení 
, 2. základ daně, živnostenske uy es~~r v °k~lendářiJ1Jím roce 1947 

~,jinirrn důcho~o:ym i r~~e~~~ě ~~vnostenské má sowča'sně majetek 
cas1ku 50.000 !Scs ,a P?P a v ( řf M.ě uvedeném ad 1 na-
v čisté holdn~te Vlce Jakhld'O?O.o~ Kp~pl~~k Pmá vůbec jaký majetek, proti tomu vubec neroz o uJe, z a 

případně v jaké výši). . V" • - I ' dávkám již 
Lhůlta k podání přiznání k mlmoradnym maJetkOivym 

prošlaclinem 1. března 1948. 

52. Co není živnostenskou daní obsáhnuto. 

, v, d Vn veškerý hospodářský Živnostenr~!kou, d:aní j~s,t zdan~va~./l: ~~:rý slouží trvale k pro-
výtěžek podmko~eho majetku a d arp~ a Z', ená to že výnos veške-
vozovánÍ ~ivno~ShÍ'l v s~zrItklamu ~V~y' ~:kouTIl:porných vkladů, cenných rého podmkove o maje u 

, 
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• 
~ap~ů a účastí na kapitálových spo.lečens.tv ,. " y 
nove v ?dbyt živnosll'enskou danÍ. ech - Jest HZ kryt a da-

ZlvnOlstenskou daní není však· . 
ných vkladu (výnos běžných 'T z3l~ycen lal POs!i1žen výnos úspor-
nya kapttálových společenstev U~~y vs~ ano), ce~,nych papírů a účastí 
'ÍTebaže jsou součástí POdll'ikov::ovyn~St: lakC1l). Uvedené položiky, 
vány dosavadním způsobem (dan' m:Je u, bu?ouo i llIadále zdaňo-

. . 1 ren orvou, dam duchodovou). 

Místní třídy. 

,Pro platovou úpravu se stanoví dvě místní 
1. mlstní třída: 

třídy: 

v Města Aš, Bílina, Bohumín B Č ' y.. y ce~ký Těšín, Děčín, Duchco; ;~' ;s~e ~UdeJOVICe, Ceská Lípa~ 
F:Ydla:nt, mučíll, Hradec Králo~é v~~ b ra~hve ll. L., Falknov n. O." 
J~ch~mov, Jihlava, Karlovy Va; e, om~tov:.Jablonec ll. N., 
Lazne, Moravská Ostrava Mlaá' YB IKI~dIllO, Lltomence, Mariánské· 
mouc, Opava, Otrokovice' Pardu~i o es av: Most, Nový Jičín, 010-
stějoy, ~řerov, Šumperk,' Tábor ~:' i Plz~n, Pod~okly, Praha Pro
Vsetm, Ustí n. L., Zlín, Znojmo; sv ? ce,- aknov, : rutnov, Varnsdorf.~ 
II 

I I 'VI . raVlll o res LIberec 
• mlstm tnda: . 

Všechna ostatní místa. 
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ZÁKON č.50. 

ze dne 20. března 1948 

o živnosténské dani. 

ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na 
tomto zákoně: 

Daňová povinnost. 

§ 1. 

(~) Živnostenské dani podléhaií fysické osoby. které svým jménem a na 
svůj účet provozuií malou živnost druhu uvedeného v příloze. 

(2) Zemře-li poplatník, posuzuje se neodevzdaná (nerozdělená) pozůsta-
lost tak, jako by zůstavitel byl na_živu. 

§ 2. 

Provozuje-li poplatník více živností podle § 1, považují se všechny za 

iednu živnost. § 3. 

(~) Malou živností se rozumí živnost, v níž pracuje poplatník sám nebo 
nanejvýš s jedním zaměstnancem či s jednou osobou v poměru podobném 
pracovnímu a s jedním učněm, jestliže základ daně podle § 6 nepřevyšuje 
120.000 Kčs. (2) K druhému členu dvojice, založené manželstvím nebO skutečným spo-
lužitím, a k nezletilým dětem (vnukům, pastorkům a schovancům») do 21 let 
věku se podle odstavce 1 nepřihlíží, žijÍ-li s poplatníkem ve spotřebním spo-

lečenstvÍ. § 4. 
Živností se rozumí souhrn majetku a kapitálu, které tvoří hospodářský 

celek a slouží trvale k provozování činnosti na podkladě živnostenského 
oprávnění, s výjimkou účastí na kapitálových společnostech, cenných papírú 
a úsporných vkladů. § 5. 

Zdaňovací období. 
Daň se vyměřuje samostatně za každý kalendářní rok po jeho uplynutí. 

§ 6. 

Základ daně. 
(~) Základem daně je hrubá mzda za 52 týdny (za :12 měsíců), na kterou 

by měl poplatník nárok podle mzdových předpiSŮ při 48hodinovém pracovním 
týdnu, kdybyby!- ve své živnosti zaměstnán jako přední. samostatný a zvlášť 
kvalifikovaný dělník nebo vedoucí prodejny, zvýšená o přirážku z nákladu 
na mzdy a na zboží. . 

89 



(2) Kde mzdových předpisů není, stanoví mzdu, na kterou by měl po
platník nárok, ministr financí v dohodě s ministrem sociální péče. 

(3) Provozuje-li poplatník více živností, jsou rozhodné pro stanovení 
mzdy, na kterou by měl nárok, předpisy pro tu živnost, pro kterou platí nejvyšší mzda. 

(4) Nákladem na mzdy podle odstavce 1 rozumějí se hrubé mzdy za
městnanců a úplaty jiným osobám (podnikům) za výkony Pro živnost: u pří
slušníků domácnosti hrubá mzda, na kterou by měli nárok .iako zaměstnanci, 
kteří by vykonávali tutéž práci. 

(5) Zbožím rozumí se vše, čeho poplatník nabývá k dalšímu zcizení, 
k zpracování nebo k spotřebě v živnosti, vyjímajíc investice: zcizením rozumí 
se i vlastní spotřeba. 

(6) VÝši přirážky z nákladu na mzdy a na zboží stanoví podle obchod':' 
ních poměrů vyhláškou v Úředním listě ministr financí po slyšení zlíčastně
ných ministrů. Přirážka na mzdy může činiti nejvÝše 20% z nákladu na 
mzdy; v živnostech, kde převažují výkony, nejvÝše 25%. Přirážka na zbOží 
mŮže činiti nejvÝše 7% z nabývací ceny. 

(7) Ministr financí mŮže povoliti úlevy z ustanovení odstavců 1 až 5. 

§ 7. 
(1) Základ daně se sníží; 

1. o 6000 Kčs na druhého člena dVojice založené manželstvím nebo sku-tečnÝm spolužitím, 
2. o 7200 Kčs na první dítě, 
3. o 8400 Kčs na druhé dítě, 
4. o 12.000 Kčs na třetí dítě, 
5. o 'I4.400 Kčs na čtvrté a na každé další dítě a 
6: o 6000 Kčs na každého z rodičů. 
(2) Podle odstavce 1 se přihlíží: 
a) u druhého člena dVOjice a u nezletilÝch dětí jenom k těm, kteří žijí 

s poplatníkem ve spotřebním společenství, a 
b) u zletilých dětí a u rodičů k těm, kteří isou v poplatníkově zaopatřenÍ. 
(3) Stejně Jako děti posuzují se též vnukové, pravnukové, pastorkové a schovanci. 

(4) -Stejně jako děti se posuzují ,též nezletilí sourozenci, nezletilí synovci 
a nezletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), jsou-Ii v jeho 
zaopatření. 

(5) Stejně jako rodiče se posuzují též prarodiče, nevlastní rodiče, pěs
touni, zeťové, snachy, tchán a tchÝně poplatníka nebo jeho manželky (man-
žela) . .isou-li v jeho zaopatřenÍ. -

(6) Stejně _iako rodiče se posuzují též zletilí sourozenci, zletilí SYJlovci a 
zletilé neteře poplatníka nebo jeho manželky (manžela), isou-Ii práce ne-
schopni a v jeho zaopatřenÍ. _ 

(7) Osoby, na které se poplatníku snižuje daň podle předchozích od
stavců, označují se dále jako příslušníci domácnosti. 

(8) Příslušník domácnosti žije s poplatníkem ve spotřebním společenství, 
hradí-li se jeho životní potřeby v rámci domácnosti a převážně z jejích pro
středků. Spotřební společenství není vyloučeno přechodnÝm pobytem přísluš
níka mimo domácnost. Táž osoba mMe však býti uznána za příslušníka 
domácnosti pouze u jednoho poplatníka. 

(9) Příslušník domácnosti je v poplatníkově zaopatření, poskytuje-Ii nebo 
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, v 'v Y h t stravu a ošacení.- O zaopatření nejde, 
hradí-li mu poplatmk. pr!:~aZl1e o~~čujlcí k jeho výživě. v v. 
má-li příslIišník vlastllI prlJmy" P dovělým rozloučeným nebo tem, kte;l 

(10) Poplatníkůn; svobodnY~ik~~) ve sp~lečné domácnosti, snjží se za
nežijí trvale s manzelem ~!Pl~nz, k n snížení podle odstavce 1: ~ .. 2. 
kl d daně o 6000 Kčs, n~~l" 1 naro . a. , ě dvě děti, t. j. mell Je v zya

a (H) Poplatníkům kter~ vy'ch?vah ne~m~~íží se základ daně o 6900 "I\cs, 
o atření aspoň do jeiichv ctrpa~~eho ~ok ~ šší částky podle předcha~~J1c!c~ 
iemaií-li nárok n~ od~ctel}l!ehze nkuo ne~atí, jestliže se děti staly pnmyml 

o Omezem do ctrnacte o rO k 
odstavcu. . I't' k' nebo rasové perse uce. obětmi národl11, po 1 lC e _ 

§ 8. 

Provozují-li živnost: , d hé světové války, kteří maií ná!ok 
a) váleční invalidé z prvnt~. n~booklra~ny pro poškození zdraví nebo tel a, 

y . v·tk" ze s atm p y v.' l'de' J'imž pro po-na zaopatrovacl POZI'y . l'd' vš'chni obcanstI 1l1va 1 , b 
b) vojenští (nevál~ční) l13ya I e~vov~cí požitky ze státní pokladny ne o 

, d . nebo tela patn zaopa r "ve' nebo 

~~:r~;~f.~::ifOb~ ~~r:~~p;;!~id~l~;;,~n~~~!!;~~::~:;'á~:~i~r.~,:'d~: 
) řípade poplatmcl, na .. 'kl d dane pn stuD11l ~~~n~sBo~ěl~S~~ ~ebo dušev%ně y~d~lí,. s~~~~ ~tčs]1~ p~f st~pni invali~ity f.~~s 

. l·d·t od 20% až do 44 o' vc~ ne o 'd' v tupeň invalidity u mva 1 , 
mva 1 I Y O KV Při tom se predpokla a, ze \ "VtěnÍ přesahuie 44%. 44~ o" 1,2.00do hcsď z veřejnoprávního důchodove o POJIS, _. pozlVaJlclch uc o Y _ 

§ 9. . ,y'ch 
I tT irotci po padlých leglOnar! 

- Provozují-li ži~nost ':.dova ;e~fsl;e:6~ 1 Sb~. Ú' ~rop~ičO'Vání ~ís\9Ie~~~ 
(z8kon ze ~l}le ~4 .. ~ervelr;v~ 1?~ . boje za osvobozel11 \zakon ,ze d e'lah~anjčÍ 

·nářům) a pn.:'I1t~~~cIS\ n~o~~tsl~šnících českos!-ovenske _ a~:~~h. ~o obětech 
since v

1946
" Ch' ., , h Účastnících národního bOle zl·~t-.o~yo persek~ce. sníŽÍ se a o nekteryc j11lYC " dn' msové nebo po· I lcre 

bo iových událostí nebo Kn~ro I, 
o - d y 6000 cs 

jim základ ane o . § 10. 

- 'dÚ~ §§ 7 až 9 je rozhodný stav koncem Pro snížení daňového zakladu po 
roku. § 11. 

Daňová sazba. 

Živnostenská daň činí ročně: 
ze základu .• 

Kčs ze zá:kladtlJ • 
Kčs stllpeň n",d Kčs dG Kes 

st-U!peň na'd K·čs do- Ke, 

30.000-31.200 1.308 
19.200-20.400 540 10 

31.200-32.400 1.416 1 
612 11 

1.524 2 20.400-21.600 
684 12 32.400-33.600 

1.632 3 21.600-22.800 
756 13 33.600-34.800 

1.764 4 22.800-24.000 
840 14 -34.800-36.000 

1.896 5 24.000-25.200 
924 15 36.000-37.200 

2.028 6 25.200-26.400 
1.008 16 37.200-38.400 

2.160 7 26.400-27.600 
1.104 17 38.400-39.600 

2.292 8 27.600-28.800 
1.200 18 39.600-40.800 9 28.800-30.000 
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stuneň 
ze základu 

nad Kčs do Kčs Kčs 
ze základu 

stu.peň nad Kčs do Kčs Kčs 

19 40.800-42.000 2.424 52 
20 42.000-43.200 2.568 53 

80.400- 81.600 10.716 

21 43.200-44.400 2.712 54 
81.600- 82.800 11.076 

22 44.400-45.600 
82.800- 84.000 11.472 

23 45.600-46.800 
2.856 55 84.000- 85.200 11.868 
3.012 56 

24 46.800-48.000 3.168 57 
85.200- 86.400/ 12.264 

25 . 48.000-49.200 
86.400- 87.600 12.660 

26 49.200-50.400 
3.348 58 87.600- 88.800 13.056 
3.528 59 

27 50.400-51.600 3.708 60 
88.800-·90.000 13.476 

28 51.600-52.800 
90.000- 91.200 13.896 

29 52.800-54.000 
3.888 61 91.200- 92.400 14.316 
4.068 62 

30 54.000-55.200 4.260 63 
92.400- 93.600 14.748 

31 55.200-56.400 
93.600- 94,800 15.192 

32 56.400-57.600 
4.452 64 94.800- 96.000 15.636 

33 57.600-58.800 
4.644 65 96.000- 97.200 16.200 

34 58.800-60.000 
4.836 66 97.200- 98.400 16.764 

35 60.000-61.200 
5.028 67 98.400- 99.600 17.328 

36 61.200--62.400 
5.268 68 99.600-100.800 17.892 
5.544 69 

37 62.400-63.600 5.820 
100.800-102.000 18.456 

38 63.600-64.800 
70 102.000-103.200 19.020 

6.096 71 
39 64.800-66.000 6.396 

103.200-104.400 19.584 

40 66.000-67.200 
72 104.400-1OS.600 20.148/· 

6.696 73 
41 67.200--68.400 6.996 

105.600-106.800 20.712 

42 68.40Q-.{j9.600 
74 106.800-108.000 21.276 

7.296 75 
43 69.600- 70.800 7.596 

108.000-109.200 21.840 

44 70.800- 72.000 
76 109.200-110.400 22.404 

45 72.000- 73.200 
7.932 77 110.400-111.600 22.968 
8.268 78 111.600-112.800 

46 ' 73.200- 74.400 8.604 79 
23.532 

47 74.400- 75.600 
112.800~ 114.000 24.096 

48 75.600- 76.800 
8.940 80 114.000-115.200 24.660 

49 76.800- 78.000 
9.276 81 115.200-116.400 25.224 

50 78.000- 79.200 
9.636 82 116.400-117.600 25.788 

51 79.200- 80.400 
9.996 83 117.600-118.800 26.352 

10.356 84 118.800-120.000 26.916 

§ 12. 

Daň se. nevyměří, nepřesahuje-Ii 
podle §§ 7 až 10 částku 19.200 Kčs. . 

základ daně po případném snížení 

§ 13. 

Sleva na. dani. 

, (i) Daň se přiměřeně sníží pro z I'Vt ' v v~nosnost živnosti nebo které po r t ,r as n~ pom~ry,. v~te.~é mají vliv na 
ry~ ~e nepřihlíželo při stanovent :á~~ cl pOd st~tne zateZU]I, avšak ke kte-
smzem podle §§ 7 až 10. a u ane podle § 6 nebo při jeho 

(2) Za takové zvláštní poměr dl v , sc~opnost pm stáří nebo nemoc ~lime~zn? yokl~d,ati zmenšenou. pracovní 
pravně ,zavázán, podporování ne~ajetnýc~ac~~b plneplh k ~i~ž jest poplatník 
sestupne nebo v linii pobočné do třet'h Pr: uz~yC v hn~l vzestupné nebo 

lOS upne a nemajetných osob se-
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1 

švagřených do druhého stupně, nákladné léčení poplatníka nebo pV' 1 v 'kO 
jeho domácnosti a živelní pohromy. . ns USll! II 

, (3) Směrnice pro stanovení přiměřené slevy vyhlásí ministr financí 
v· Uředním listě. 

(4) O slevu nutno žádati v přiznání. 

Počáte~ a konec daňOvé povinnostl 
§ 14. 

(1) Daňová povinnost se počíná dnem, kterým bylo započato s provo
zováním dani podrobené živnosti. a končí se dnem, kterým bylo provozó
vání živnosti trvale a úplně zastaveno. 

(2) Byla-li živnost provozována podle odstavce 1 pouze po část roku, 
započte se mzda, na kterou by měl poplatník nárok podle mzdových před
pisů, do daňového základu (§ 6) pouze za tu dobu, po kterou byla živnost 
provozována; částka 120.000 Kčs, kterou základ daně nesmí podle § 3, odst. 
1 převýšiti, se poměrně sníží. 

(3) Přesídlení živnosti nemění nic na daňové povinnosti, 
(4) Převzetí živnosti jinou osobou se považuje za zánik dosavadní a za 

vznik nové živnosti. 
§ 15. 

(i) Kdo začne nebo přestane provozovati dani podrobenou živnost, jest 
povinen ohlásiti to příslušné berní správě do 30 dnů. Ohlášením isou po
vinni též dědicové, a to do 30 dnú po odevzdání (rozdělení) pozůstalosti. 

(2) Opomenutí ohlášení může býti potrestáno, nezakládá-li skutkovou 
podstatu trestného činu, pořádkovou pokutou do 5000 Kčs, a to i opětovně. 

§ 16. 

S p I a t n o s t d a n ě. 

(1) Poplatník jest povinen si daň sám vypočísti a zaplatiti ji přísluš~ 
nému bernímu úřadu do 31. ledna po uplynutí rozhodného roku. 

(2) Nebyla-li daň zaplacena včas, je dlužník povinen, činí-li nedoplatek 
více než 2000 Kčs, zaplatiti 2% poplatek z prodlení z nedoplatku k 31. lednu. 
30. dubnu, 31. červenci a 31. říjnu. 

§ 17. 

přiznání. 

(1) Každý, kdo je povinen platiti živnostenskou daň, je povinen podati 
každoročně do 31. ledna berní správě přiznání o všech okolnostech, rozhod
nýc.h pro vyměření daně za uplynulý rok. Mimo to .ie povinen podati při
znání každý, kdo bude berní správou k podání přiznání vyzván. Vzor při-

"znání vydá a způsob podání stanoví ministerstvo financí. 
(2) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může býti daň zvýšena až o 10 

procent; zvÝšení je splatné do 60 dnů ode dne vyložení předpisného sezna-
mu. u místního národního výboru. 

§ 18. 

Místní příslušnost. 

(1) K vyměření živnostenské daně je příslušná berní správa, v jejímž ob
vodu měl poplatník bydliště koncem rozhodného roku. Nelze-li místně pří-
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slušnou' berní správu určiti podl&< bydliště poplatníkova, je příslušná berní 
správa, v jejímž obvodu se živnost provozuje. Nelze-li místní příslušnost 
určiti ani/tímto způsobem,. určí ji ministerstvo financí. 

(2) Odstavec 1 platí obdobně pro určení místní příslušnosti berního úřa
du a místního národního výboru. 

§ 19. 

Vyrozumění o předpisu daně. 

(1) O vyměření daně vyrozumí berní správa poplatníky hromadně PrO
střednictvím místního národního vi'boru předpisným seznamem. Seznam 
vyloží místní národní vJ'rbor do:] dnů PO dojití k veřejnému nahlédnutí po 
dobu 30 dnů. . . 

(2) Počátek a dobu vyložení seznamu vyhlásí~místní národní výbor vy
hláškou na obecní tabuli nebo jiným v místě obvyklým způsobem. 

(3) Na seznamu potvrdí místní národní výbor dobu vyložení a vrátí jej 
berní správě. 

§ 20. 

Odvolání. 

(1) Do vyměření daně lze se písemně odvolati u příslušné berní- správy 
do 60d'llů ode ·dne· vY'lložellit pfe'dJp'cS'uého sezna1mu JU mí'st'lllÍlho národního výboru. 

(2) V téže lhůtě mohou poplatníci podati u příslušné berní spravv žá
dost za sdělení důvodů pro vyměření daně. Dnem podání žádosti staví se 
odvolací lhůta až do dne doručení příslušného vyřízení a běŽÍ pak dále jen 
co do zbytku. 

(3) O odvolání rozhodUje s konečnou platností finanční úřad II. stolice, 
na Slovensku pověřenectvo financí. 

§ 21. 

Podání, žádosti, odvolání a potvrzení ve věcech živnostenské daně jsou 
osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních. 

Přechodná a závěrečná ustanoveni. 
§ 22. 

(1) Táž osoba může býti uznána za příslušníka domácnosti pouze u jed
noho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně. 

(2) Byla-li poplatníku u daně ze mzdy během roku poskytnuta sleva 
podle" § 7 nebo daňová úleva podle § 9 zákona ze dne 26. června 1947, čís. 
109 Sb., o dani ze mzdy, nemůže mu býti za tento rok snížena živnostenská 
daň podle §§ 7 až 10. 

§ 23. 
(') Ministr financí může; . 
1. po slyšení příslušných ministrů upraviti seznam živností podléhajících 

živnostenské dani a po případě pro nově zařazené živnosti stanoviti odlišné 
zásady pro výpočet daňového základu (§ 6), 

2. učiniti opatření ~ zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by prová
děním tohoto zákona mohly vzniknouti, a 

3. upraviti povinnost a způsob zaznamenávání skutečností rozhodných 
pro stanovení daňového základu, jakož i povinnost uschovávati doklady. 

(2) Opatření podle odstavce 1, Č. 1 a 3 vyhlásí ministr financí v Úřed
ním listě. 
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§ 24. 
,-- ) , , živnosti podléhající živnostenské 

(1) Příje,m, (vy!~ze.~ z P[OV~~k~~11948 dani důchodové a všeobecné 
dan! n~P?dleh~ pOdclllla]~ck bnearnompřímýCh daních ve znění předpisů iei měnídam vydelkove po e za o 

cích .31 doplň1lij,íicíJChd' l 'h ." _. noste~ské dani podléhají mimořádným dáv-
(~) Osoby po e a]ICI ZIV _,. 47 čís 185 Sb o mimořádné jedno-

kám podle zákona ze dn~, gl: rg!1a 19 ~ád~ěmých přkůlStků ll'a ma'ietku. 
rázové dávce a o m,imora r:.e d o ~h~do~é nebo daně ze mzdy, isou-li u nich 
i když nejsou poplatm~y dan,e u v 185[1947 Sb stanovené. Při tom se 
splněny ostatní podml~kd za~o~~l d~řn daně důch~dové) podle zákona čís. 
dani podrobeným důc ~I ~~ ., ~a h \vnostenské dani rozumí též základ živ-
185[1947 Sb. u osob po ,e a]~C:lc z d né v §§ 7 až 9 Mimořádná iedno
nostenské daně, nesníž§enY °dctastlky 1f~ ea) zákona č. 185/1947 Sb. vyměří 
rázová dávka podle 3, o sv' v.' pIS. , 
se v těchto případech i z dane zlVnostenske. 

§ 25. 

V Případech tímto zákonem ne1!pra~e!1ý.c~ pl~tí, ~bdobně ustanovení zá-
. . 'řÍlll1' chd':mlÍoh ve z'll,ě'l1JÍ predPlsu le] memClch a doplňuiících: pro 

~:tat~kPz pi'odlení platí obdobně ustanovení zákona ze dne 21. února 1946. 
Č. 31 Sb., o dani z obratu. 

§ 26. 
" 1947' povinni podati všichni (1) Přiznání kživnostensk~ d~m z31 r; . ]SOU

ti 
a to do 30. června 

poplatníCi, kteří zásadně podleha]! danove povlllnos , 

1948'(2) Ž' t k' daň za rok 1947 jest splatna ve, dvou stejnýsh splát
kách; pr~~ío~p~ftk: do 60 dnů ode dne vyhlášení zakona a druha do 30. 
září 1948. 

§ 27. 

I t ' v k po prvé pro Tento zákon nabývá účinnosti dnem y~hlá~e.ní: p. a ! ~sa 
živnostenskou daň za rok 1947. Provede Jej mllllstr flllanCl. 
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li bodu 9. b) U po,)latníků svobodných, ovdovělých, rozloučených nebo nežijících trvale s manželem (manželkou) ve společné 
, domácnosti, snižuje se základ o 6.000 Kčs, mají-li nárok na snížení proto, že s ,nimi žije ve spotřebním společenstvÍ 

nebo mají ve svém zaopatření alespoň 1 dítě (§ 7, odst. 10 zák.). 

K bodu 9. c) 

K bodu 10. 

K b.;>du ll. 

Kbodúm10. 
a ll. 

K bodu 13. 

K bodu 14. 

K hodu 15. 

K bodu 16. 

K bodu 17. 

K bodu 20. 

o částku 6.000 Kčs snižuje se základ také těm poplat nÍkům, kteří vychovali nejméně 2 děti, t. j. měli je v za
opatření alespořl do jejich' 14. roku a nemají-li již nárok I na odečtení téže nebo vyšší částky podle předchozíCh usta
nov€ní. Omez€ní do 14, roku neplatí, jestliže se děti staly ,přímými obětmi národní,' politické nebo rasové persekuce 
(§ 7, odst. 11 zák.). 

Základ daně se sníží podle § 8 zákona: 
a) válečným invalidům z první nebo druhé světové války. kteří mají nárok na zaopatřovací' požitky ze státní po-

kladny pro poškození zdraví nebo těla, ' 
b) \/ojenskýrn (n~válečnÝm) invalidům a všem občanským invalidům, jimž pro pošk02:ení zdraví nebo těla patří za
, opatřovací požitky ze státní ,pokladny nebo podle předpisů o veřéjnoprávním SOCí,álním J;lojištění, nebo 
c) jiným osobám tělesně nebo dušev;~ě vu{cným (na př. nevidomým, zmrzačeným a pod.), po případě poplatníkům, 

na které jsou odkázáni, přísl ušnici ďomicnosti tělesně nebo duševně vadní, 
a to o 6,000 Kčs při stupni im'alidity od 20% až do 44% včetně a o 12.000 Kčs při 'stupni invalidity přes 44%. U in
v;J.lidů požívajících důchody z vež'ejnoprávního sociálního pojištění se př'edpokládá že stupeři invalidity pr€sahuje 
44%. 

Vdovám nebonezletilým sirotkům po padlÝch legionái'ích a příslušnících r,árodního bo;e za osvobození, po 
obětech lJojových událostí nebo nálOdl1í, rasov,~ nebo poli tické peroelmce sníží, se základ daně podle § 9 zál,. 
o 6.000 Kčs. 

V přiznání nutno uvésti důvody, ze kterých uplatřlujete snížení základu podle šli 8 a 9, případně dlužno připojiti 
pCltřebné dol,lady. Popl:J.tník podléhající několika daním, má zásadně volnost uplatniti úlevu na dani nebo snížení 
základu z dúvodu invalidity neho vlÍovství po padlÝ'ch legionářích u ],terékoliv z daní. Byla-Ii m.u však již u daně 
ze mzdy poskytnuta tato úleva, nemůže mu býti z téhož důvodu snížena daú živnostenská (§ 22, odst. 2 zák.). 

Podle § 13 zák, sníží se ještě daři pro zvláštní poměry. Za zvláštní poměry nutno považovati zmenšenou 
pracovní schopnost pro stáří nebo nemoc, alimentační plnění, k nímž jest poplatník právně zavázán, podporování 
nemajetných příbuzných v linii sestupné nebo vzestupné nebo v linii po~očné do třetího stupně a nemajetných 
osob sešvagřených do druhého stupně, nákladné léčení poplatníka nebo př'íslušníků jeho domácnosti a živelní po
hromy, V přiznání uveďte dúvody, ze kterých up!atňujete snížení daně a náklad, který si tyto zvláštní poměry 
vyžádaly, po případě škodu, která byla živelní pohromou zpúsobena. Uveďte zároveň, jaké jste mél jinaké pI'íJmy 
(na př. z budov, kapitálu a pod.). 

Základ daně vypočte se tím způsobem, že ke hrubé mzdě, na kterou by ~ěl poplatník nárok, ],dybY byl sám 
::;aměstnancem, připočte přirážku z nákladu na mzdy a pÍ'irážku na zboží, 

Poplatník si vypočte, r.a jakou hrubou mzdu by měl nárok, podle platných mzdových předpisú při 48 hodinovém 
pracovním týdnu za 52 týdnů resp. za 12 měsíců (srov, však Poučení k bodu 17), kdyby hyl ve své živnosti zaměst
nán jako př'ední, samostatný a zvlášť kvalifikovaný dělník nebo vedoucí proC:ejny. Provozuje-li i':vností více, vy
počte mzdu podle předpisú pro živnost, s nejvyšší mz.dou. 

a) Hrubou mzdou jsou požitky uvedené. v § 2, odst. 2 zákona Č. 109/1\t47 Sb., o dani ze mzdy, jež byly zaměst
nancům během roku vyplaceny. Patří proto do hrubé mzdy i ty částky, kteréjsot! Qd daně osvobozeny podle §§ 3 
a 29 zák o dani ze mzdy, na př. odměny, dary, Odměny za práci přes čas '8, vyšší výkony. Nepatř'í sem však náhrady 
služebních výdajů jako nocležné. stravné, Jízdné a' pod., jakOŽ r částky, které jes,t zaměstnavatel povinen za za
městnance nésti ze svého, 

b) Práce příslušníkú domácnosti v živnosti ocení se hrubou mzdou (roční), n;a níž by podle platných mzdo
vých předpisů měli nárok zítměstnanci, kteř'í by vykonávali tutéž práci. Do nákladu na mzdu nutno jejich' mzdu 
zahrnouti přesto, že se k některým z. nich pH stanovení pojmu malé živnosti nepřihlíží a nezapočítávají se do 
počtu osob v živnosti zaměstnaných. 

,c) Za výkony pro živnost jest považovati Výkony, kterých je třéba k výrobě, úpravě nebo prodeji zboží 
nebo výkony, které živnostník dává prováděti jinými osobami nebo podniky pro živnost, místo aby je prováděl 
sám, pl'ípadně se svými zaměstnanci a příslušníky domácnosti. 

Ze součtu částek pod a) a~ cl vypočte poplatní!, příslušnou přiráŽku podle vyhlášky ministra financí. 

Zbožím jsou veškeré statky, které poplatník nabývá za účel.em dalšíhO zci7('ní, zp)'acování nebo spotřeby v živ
nosti, tedy zpravidla vše, co jest poplatník povinen podle oddílu t v:ádl1íl1o nai:iz8ní ze dne 29. května 1941, č. 297 
Sb" o :'.ázna:mních povinnostech pro účely daňové a provozní, zapisovati do zázmarlU zboží. Výjimky jsou uvedeny 
ve vyhlášce, kterou se stanoví výše přiráŽky. Předměty vzaté z živnosti pro spotř'ehu vlastní domácnosti pokládají se 
za zboží zcizené v živnosti. Záleží-li provozování poplatníkovy živnost!, která jest předmětem daně živnostenské. táké 
ve zprostředkování obchodů, uvede poplatník jako eamo3tatnou položku pro výpočet pl'irážlry talté provisi z těchto 
obchodů. Do nákladu na "boží se investice nezapočítávají. Přirážka z nákladu na zboží (provise) vypočte se pro
centem stanoveným vyhláškou ministra 'financí. 

Součet částek uvedených pod bodem 14. až 16. jest základem daně živnostenské. Přesahuje-II tento základ 
částku 120.000 Kčs, není zde povinnost k dani živnostenské, nýbrž k dani důchodové a k všeobecné dani výdělkové. 
Nebyla-li živnost provozována po celý rok, n{'brž pouze po část roku proto, že poplatník začal nebo přestal provozo
vati živnost, snižuje se' uvedená částka 1::0.GOO Kčs o část mzdy, na kterou by měl poplatník nárok podle mzdových 
předpiSŮ, připadající na dobu, po kterou živnost nebyla provozována. 

Poplatník jest povinen vypočísti si sám, jaká daň připadá, na dani podrObený '2iáklada' odvésti ji ve dvou 
splátkách; prvá jest splatna do 30. června, druhá do 30. září 1948., a to U berního Madu příslušného podle bydliště 
poplatníkova. 

Tabulka živnostenské daně jest vytištěna na zadní straně přiznání. 
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Ze!ně: .. ~ .... ~ ..... u ............. u ••• '!. •••••••••••••••••••••••••• .......... u __ ................... _·u ....... ~ 

Berní správa: ............................................... _ .......................... _ .. --

Berní obec: .... ' ....................................................................................... -

v " PRIZNANI 
k dani živnostenské za rok 1947. 

1. Jméno (křestní) a příjmení poplatníka (pozůstalost po): ___ •• __ ....... ____ .n ...... _ ......... ·_· ... ··..._·u •••• uu ••••••••••••• •••.•••• ~ ...... __ .-

..... " ............ O .................. _h ............... ~\ •• H •••••••••••• ~ ........ __ ........................ _ •• ""' ............ _- ----_ .. _-_. __ ..... _---_ .............. , ................. _ .. -
2. Stav (na př. svobodný, ženatý, rozloučený. vdovec atd.): ..... _._ ... _. ____ ..... _. Rok narozeni: .......................... _ 

'a. Bydliště (obec, ulice, č. p,): 
. dne 31. prosince 1947 ........................... _ .. : ..................................... __ .............. -._. __ ... ___ ........... __ .~ ........................................ _ .......... -

cl d " V' •• ·rn 1 r.. ' v en po anI prlznanl: ............................................................................ __ ........ _ ......................................... _. J. e.eion: .............................. _. 

i .. v~ .. <t ProVOZUJI tyto zrvnostI: .................. _._ .............. _ ... __ ...... ___ . __ ... _____ ... __ .. _~ .................................................... -

8:1 000 ul' v .v • ~ e, lce, cp., v nlZ JSOU provozovny: ....................... _ .. _ ............... _ ... _ ................................................................................................... _ 

~. V Iroce 1947 jsem Pře~tě>oval provozovnu (kdy, odku~ buu): .............................................................. ., ............................ ....; 

l ' : ·4,..'" ••••• H ......... ~~ ............... ~. __ .......................................... _ .. __ ......................................... w_ ...... _"..._ .............. ~_ ......... _ .... _ ... ,.....-.._ .................................................................... u ..... -._ .. 

·f 

vL V roce 1947 jsem -- začal -- přestal - provozovati živnost - převzal živnost~~) (den, měsíc, pi'ípadně 

od koho): ......... : ................................. _ ... _ .. _ ................................ _ . ___ ...... ___ ....................................................................................................... _ 

___ •• _._ .... ~ .................. __ .......................... u ............ ____ ................. u ................... _ ~._ ... _._ ........ u ........... ·h ............... $O ••••••••••• ................. _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~ __ .............. u ........ __ u_ ................ __ .~ .............. ___ .o-..., ................. ~~ ....... _ ••••• _ •• _ ...... _ ........ __ .~_. __ ........................ n ...... ~ .... u~.u~ ................... u ... ~ ......... ....................... .... 

s. V I'Oť.:e 1941 jsem -- byl zaměstnán V pracovním pomě.ru. (hrubá mzda ........ : .................... Kčs) .- provozoval 

)(;;IV~~k· , h od' v t . . ,vv . 'h~ " ~m.~eu> e osp ara Vl v .......... __ "._ ...................................... " ... __ ._ ........ _ ........ _. ve vyxnere ........ ; ............... uv.· ........................ 8. ). 

~"~Nahodící so škrtněte!j 

Cena 2'",,· Kčs. 

Tid.:árna zem. fin. řed. Prah. - 3jlJú (matr.) - T 1299/44 

., 
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9. a) Mám tyto příslušníky domácnosti: 

Den, měsíc 
Jméno fl. rok 

Rodinný 
poměr 

narození 1 

1--------(----+ --- -I 

Zaměstnání Bydliště 

---------·1 (------

l _lL _ __.:....!. ............ __ 

Jejich 
hrubá 

:roční 

mzda 

Sníží se mi 
proto zá

klad daně o 

"f-Jejich 

jinaký I Kčs i 
'příjem I" _: 

1--'-1 
~1 ) I 

1-------------1 I . / ' 
-.-----------

I _________ .~E------

p) Jsem svobodný(á) - ovdovělý(á) - rozloučený(á) - nežiji trvale s manželkou 
(manželem) ve spole~né domácnosti - a mám ve svém zaopatření ........... dítě -
.děti '"); základ daně se mi sníží o dalších '.' 

c) Vychoval jsem ............ děti, základ daně se sníží o 

10. Uplatllujisnížení základu daně pro invaliditu (č. 10 Poučení) z těchto důvodů: ........... . 

......................................................................................... : ............................... ; základ daně se mi sníží o . 

. Uplatňuji snížení základu daně, poněvadž jsem - vdovou - nezletilýmsirotkem*) po 
legionáři at.li. (č. 11 Poučení) ..................................................... : ...... _ ... _ ........................................... , .................... :. 

H ............................................................................................................. u" •••• ~ ••••••• a~~_ ................................................................................ . 

.:; ... , ............................. ; ................................................................. , ........................ , základ daně se sníží o 

se sníží základ daně o 

za poskytnutí slevy na dani pro tyto zvláštní poměry: ........................ , ••• ~ ............................. • ..... u •• __ ............ ••• •••• • ••••• _ .. 

~~;.~i •• io ... ' .......... u ................................................................................................... n __ ..................................... 06 ....................................................... h .................. .. 

t~·,·u ....... · .............................................................................................. " .......... ___ ..... __ ................................................................................................................ ... 

'i··u ... ,:, .............................................. • ••••• •••••• .................................. u .• " ............... _ ............................................................................. ___ ..... _.u ........ ~.,~ .. 

. -,!, ... , ....... ~ ....................................................................................................... __ ..................... ' ................................................................. _ •• n .............. ·_ 

~~.~ ••. ~u ...................................................... ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• " ................... _ ................... ~ ................................................... ; ............... _ ................... _ 

··t·~~ .. u .................................................................................... _ ..................... __ ... _ ••••••••••• u .......................... u.u ......................... N •• U •• ____ ••• h .......... _ 

~~~Iu ........................................................................................... _ -: ............ __ ._ ............................................................................. ___ ........... u ....... ..-

,,~J; ......... ~ ............................................••••••••••••••••••• ; ••••••••••• _ ••• ~. ~ ............. ___ ................................ "" ••••••••.•• ' ............................... ____ • __ .... __ 



Kčs ,. 

ifi' 

.:fA. Hrubá mzda, na kterou ~vch mě'l nárok, kdvbyeh byl ve své živnosti zaměst.nán jako 

přední, samostatný a zvlašť kvahf.tkovaný dělník nebo vedoucí prodejny ........................ . 

15. V mé živnosti činil v r. 1947 náklad na mzdu: 

a) hrubá mzda zaměstnanců. Kčs ............................. . 

b) hrubá mzda, na kterou by měli. nárok příslušníci domácnosti Kčs ........................ ~ ..... .. 

c} úplaty jiným osobám (podnikúm) za v}'kony pro živnost. Kčs ............................. . 

celkem Kčs.: ........................... . 

Z celkového nákladu· na mzdu činí ............ %ní přirážka. " 

16. Náklad na .zboŽí (provise) v roce 1947 

činil z toho činí: 

Kčs .................................... ; ......... %ní přirážka Kčs ........................ ~ ..... . 

Kčs .................................... ; .......... 'X. ní přirážka Kěs ............................. .. 

Kčs .......... _ ....................... ; ......... %ní přirážka K(~s ................... _ ........ .. 

I{čs ... ,. ............. : .................. ; 01 ' V' ,vk 17v 
......... )'clll pnraz a ~..:.:.:::.::.::.:.::.:.:::.:.::.::.::: 

celkem Kčs ............................ .. 

17. NesnÍžený základ di ně (č. 14 + 15.+ 16) 

I 

18. Zdklad daně se snižuje podle bodu 11 o . 

19. D~1i podrobený základ 
.~ . 

20. Na tento dani);lOdrobený základ pNpadá podle talmlky daň .,) 

Ujišťuji, že veškeré údaje a vysvětlivky k nim jsem učinil 

v ...... , .............................................. _........................... dne .................................... , ............................. 1948. 

__ .~ •• U •••••••••••••••••••••••••••• ' •••• H.oa ........................... _ ....... _. __ ._ •• _ •• ~ 

Podpis 
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TABULKA ŽIVNOSTENSKÉ DANĚ. 
,'" 

Zivnostenská daň činí ročně: 

ze základu ze základu 
st~peň nad do Kčs stupeň nad do Kčs 

Kčs Kčs 

. -
1 19.200-20.400 540 43 69.600- 70.800 7.596 

2 20.400-21.600 612 44 70.800- 72.000 7.932 

3 21.600-22.800 684 , 45 72.000- 73.200 8.268 

4: 22.800-24.000 756 46 73.200- 74.400 8.604 

5 24.000-25.200 840 47 '14.400- 75.600 8.940 

6 25.200-26.400 924 48 75.600- 76.800 9.276 

7 26.400-27.GOO 1.008 49 76.800- 78.000 9.636 

8 27.600-28.8CO 1.104 50 78.000-- 79.200 9.996 

9 28.800-30.000 1.200 51 ' 79.200- 800400 10.356 

10 30.000-31.200 1.308 52 80.400- 81.600 10.716 

11 31.200-3,2.400 1,416 53 81.600- 82.800 11.076 

12 32.400-33.600 1.;524 54 82.800- 84.000 

I 

11.472 

13 33.600-34.800 1.632 55 84.000-- 85,.200 11.868 

14 34.800-36.000 1.764 I 56 85.200- 86.400 12.264 I 
15 . 36.000-37.200 1.896 I 57 86.400- 87.600 12.660 I 
16 37.200-38.400 2.028 58 87.600·-- 88.800 13.056 I 17 ,38.400-39.600 2.160 59 88.800- 90.000 13.476 

18 39.600-40.800 2.292 60 90.000- 91.200 . 13.896 

19 40.800-42.000 2.424 61 91.200- 92.400 14-;316 

20 42.000---43.200 2.568 62 

I 
92.400- 93.600 14.748 

21 43.200-44.400 2.712 63 bl3.600- 94.800 15.192 

22 44.400--45.600 2.856 64 I 94.800- 96.000 15.636 

23 45.600-46.800 3.012 65 96.000- 97.200 16.200 
24 46.800-48.000 3.168 66 97.200- 98.400 16.764 
25 48.000-49.200 3.348 6'7 I 98.400- 99.600 17.328 

I 
26 49.200·-;50.400 3.528 68 .... 99.600-100.800 17.892 
27 50.400-51.600 3.rW8 69 100.800-102.080 18.456 
28 51.600·-52.800 3.888 70 102.000-103.200 19.020 . ' 

29 52 .. 800-54.000 4.068 71 103.200-104.400 19.584 

30 54.000--55.200 4.260 72 104.400-105.600 20.148 
31 55.200-56.400 4.452 73 105.600-108.800 20.712 
32 5'6.400-57.600 4.644 74 106.800-108.000 21.276 
33 57.600-58.800 4.836 75 108.000-109.200 21.84-0 

~34 58.800~60.000 5.028 76 109.200-110.400 22.404 
35 60.000-61.200 5.268 71 110.400-111.600 22.968 

36 61.200-62.400 5.544 78 111.600-112.800- 23.532 
37 62.400-63.600 5.820 79 112.800--114.000 24.096 
38 63.600--64.$00 6.096 80 114.000-115.200 24.660 

39 64.800-66.000 . 6.396 81 11'5.200--116.400 25.224 

40 66.000--67.200 6.696 82 116.400--11'7.600 25.788 

41 67.200-68.400 6.996 . 83 117.600-)18.800 26.352 

42 68.400~69.600 7.296 84 118.800-120.000 26.916 
_lili III III Q.lm=.tm ~.e;:;~ttl.-~&!t:ia~ 


