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Takto jsme si dovolili naznačiti, co je to soubor zabraných 
nem,ovitostí. Je to pojem, jenž i pro naše soukromé práv o bude 
míti velikou d'ŮIležitost. 

• 
Konečná poznámka. Uveřejňujeme část prvé civiUstické studie k po

zemkové refvrmě. Druhá část o změně souboru ~abra<ných pozemků <l sobě 
jejich vlastníka vyjde v knižním vydání těchto s,tndií. Další studie 'budou 
tyto: o záboru, o námezdních smlouvách zaměstnanců na souboru za
braných nemovitostí , o vlivu zák<lnů ,pozemk'vvé reformy na knihovní 
právo, Q rolnických nedílech. Částéčně studie tyto budou uveřejňovány v 
tomto časopise. Pro neuf'0vnané ,poměry knihoven vědeckých nemůžeme 
zaručiti dobu, kdy vyjdou. Pražská universitní knihovna dávno, ani v době 
dřívější nevyhovovala a nevyhovuje ani nyní; nad to používání této kni
h0vny zde v Brně je spojeno s velikými o.btížemi. T,ato knihovna je pak 
iediná, která přichází v úvahu. Opatřování knih pro soukromou knihovnu 
je pak dnes spojeno s překážkami sk'oro nep'řek<lnatelnými. 

Právni normy o státních dávkách vydané v re
publice Československé od převratu do konce 

roku 1920.1) 

Jan Ca ha. 

Úkolem tohoto pojednání jest shmouti všechny právní, normy 
dané v Csl.r epublice - od převratu - pokud ovf em tytO' normy ne
hylly POl~d.ějšími 'n~ormami zrušeny a byly k'O'ncem r. 1920 ještě pl'Cli1nlY 
- v jeden přehlednýceolek , z n ěiJ1o,ž urviďíme změny daňo,vého' 'systé
mu, pl a tného do, poH1tkk éhó, nlevmtu. Chceme u.vést~, ip-rávní !I1'OliJTIy o 
stá tii-í cl l c\o á v k ách, ted,y předevší;m nikoHv o dávká ch auto
nomníCh, na př. :obecních a zemských přirážkách ,ku státním dáv:
kám. Ku státním-dáVkám v tom10 poj-ednání chceme řad-Hí jen daně 
v běžném slova smyslu a PO'platky potu·d: pokud spadaií pod poplat
kový zákon z roku 1850, příp . novely tentO' zákon doplňující-; sazba
mi poštovními a dopravními sazbamli na drahách, pa'k pop'latky za 
iistá zvláštní úředn'í jednání, iak jsou na př. poplatky za visum pa
sové) poplatky při chemických zkouškách na ryzost zlata a stříbr"a , 
po platky za cejcho v-ání měr a vah , pop}atky patel1ltové, konsulární , 
'punca 'v,ní a j., lne-budeme se zabývati. P 'nd stáJtJníini dá'Vkami, -dák 
máme zde na mysH ony dávky, které tvoří t r valo u součást sy
s tému finančního státního hospodářství; z tohoto důvodu nebudeme 
jednati o dávce z majetku jsoucí pouh~m jednorázovým opatřením 
k úpravě s tátních financ í a o aJbcích soupiso'v1rch s Iftí spo:'cnfrch, pak 
ú přechOl<ÍJních npa/třeJl1 ! ch vMeČlnrých , jako jsou vá'!lečné 'přj'rá:Žiky ik 
jednotlivý m daním a daně z vá'leoných zisků; tu u/vedeme pouze 
data příslušných předpisů. Vedle daní a poplatků uvedeme též práv-
n ' nOj 'my_ o státních monopolech. - - -

1) Viz Dr. Drachovský: Přehled finančního hospodářství v Česko
slovenské republice. 

II 
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Poj e d n á 'll í to tom á p o s kyt ll: o u tip o u z ,e v hru .. 
b Ý c hl rys ech obr a z z měn y f i' n a TI. ční h o s y sté m u p ř e
v z a té h o od R a k o u s k a; nemů'žeme se ' tudíž zabývati příUšný
mi podrobnostmi. Kdo chce blíže se obírati jednotHvými normami, 
nal~~ri:e j,e v pojednání na příslušných místech ' ci,to'vány. 

Celkem lze říd, že někt'eré nové právní normy posavadní nor
my jen pozměňuH, jiné daný soubor norem o jisté dani v celku pře
mě'ňují Itruk, :že náv á norm~jl~st ll1inVOU úiPrawo u Hstého druhu daně, 
jež. již v posavadním systému bY'la zavedena (daň z masa, všeobec
ná 'aň nápolová, potrav nÍ' daň na čáře), anebo konečně , že nová 
TIorm-a upravuje vůbec i dávku posud nezavedenou (dávka uhelná, 
všeobecná daň z převodu - stat'k-ů a .z pracovních výkonů, daň pře
pychová, zvlášlnÍ dávka z vína v lahvích). Právní normy, iE~ž upra
vují některou dávku, třeba jliž dříve zavedenou, v celku, t. j. jež jsou 
úplnými (nový,mil) zákolllY, hudeme alTIialysorva1i cel'é; rOlZhor prove
deme p'Quz'e 's hledilska formálně juris.tického, bez ohlle,du na tell,eol'O
gické úvahy). POIjednání svoje však nerozvádíme dle rozsahu nOlVých 
iedJnloíli\vých .:!! ore'm,_ný'Qfž ~hceme~zůstatti při obvy'klém tříděnÍ. daní. 

Pořadí, v němž budeme postupovati, jest toto: 
I. Přímé daně osobní. 
n. Daně reálné. 
III. Poplatky a taxy. 
IV. Daň z převodu statků a z pra,covních výkonů , daň přepy-

chová, pak daň z tržby cenných pap-írů. 
V. Daně spotřební a clo. 
VI. MonoPo'ly. 
VII. Ustanovení všeobecného rázu. 
Ph každém lednotlivém druhu dávky uvedeme předem (chro

nologk'ky) nové právní normy (zákon, naří,z'ení); některé normy jsou 
rázu méně význačného a tak nepatrného rozsahu, že vlastně nadpi
sem se vyčerpává celý jejich obsah'. Doufáme tedy, že při těohto 
normách čtenáři postačí pouhá citace a že není třeba - Už z důvodů 
úspory místa -obsah normy. ještě opakovati. 

Při normách značně}šího' významu se ovšem pouhou .citací nor
my nelze spokojit] a promluvíme tudí,ž o nich bHže. 

I. Přímé dan.ě osobní. 

A. Vše o b e c n á daň v Ý děl k o v á. 

1. Zákon ze dne 10./12. 1918 čís. 65 Sb. z. a n., jímž se pro uklá
dání všeobecné daně vý,dMkové pro období 1918/1919 částeoně mění 
ustanovení zákona ze dne 2,5. ří.jna 1896 ř .' z. Č. 2'20, s nařízením ze 
cl)ne 3'1/12. 1918 č. 10 ~b. z. a n. r. 19'19 k výkonu tohoto zákona. 

2. Zákon ze dne 29./1. 1920 čís. 71 Sb. z. a n., jímž se zákon 
Č . 65 Sb. z. a n. 1. 1918 rozšiřuje na rok 1920. 



hru .. 
p ř e

Hišný-
mami, 

lí nor
I! pře
daně, 

whec
nová 

hh~~;~ 
upra-

~~.~~~~ 
r 
erl,eoI'O-
fový.s-I:! 
'daní. 

ořepy-

(chro
ly jsou 
nadpi
těohto 
úvodů 

cí nor-

) uklá
ě mění 

~ím ze 
a. 
zákon 

155 -

3. Vyhláška ze dne 15./7. 1920 Č. 478 Sb. z. a n. o zřízenÍ' uové
ho uk,ládacího okresu pro všeobecnou daň výdělkovou pro obvod 
berní správy v fitlučíně . 

4. Vyhláška ze dne 27./8. 1920 čís. 507 Sb. z. a n. O' změně po~ 
čtu členů komise pro výdělkovou daň IV. tř. v ukládacím okresu 
Brno-v·enkov. I 

AI 1. a 2. IÚlče!.em zákona ČLS. 65. Sb. z. a n. ai 1918 není vše
obecná reforma daně výd,ě,lkové, nýbrž j'en p'rozatímní uvolnění ně
kterých z posavadních zákonných ustanovení, aby v zájmu státu 
mohla býti daň poplatník'úm co nejrychleji předpisována. 

Pro snazší orientaci čtenářovU! uvedeme několika rysy posa
vadní podstatné zásady, dle nkhž byla uk'ládána všeobeoná daň vý
dělková až do období 1918/1919. 

. a) Z á s a d a ko n t ing e n t o v á n í' d an ě: Výnos všeobecné 
daně výdělkové (I. hlava zák. ze dne 2'5./10. 1896 ř. z. č. 220) byl 
určen p,evným obnosem (kont.ingentem), jenž obnáš·el (§ 11. cit. zák. 
1896) 35,464.000 K pro celou Ci:s,laitanii a zvyšoval .se každým rokem 
o 2.4% vždy posledního obnosu. Do kontingentu nebyly vpočHá
vány dlaně živností Ipod'omnÍ'Ch ,a kočovný,ch (I§ 79., 81. a 82. Záik. z 
1896). Tento kontingent byl stanoven: pro ce~ou říši a byl rozdělován 
po menších obnosech na t. zv. berní společnosti , složené z iednotli
vÝtCih popla'ftnlíků; 1yto kontingenty s,poleoo:osrtní byly ,pak reparrtová
ny (rozpočítávány) na jednotU'vé poplatníky náležeiící 'ku téže berní 
společnosti. 

b) Z á s a dar e par t i ce s p o leč 11 0' st ní h o k o n ti n
g e TI t u dle pro s t ř ed n í v Ý n o s n o; s tip o dni k u: Každý po
p'latník byl povinen podati v určité době přiz'nání daně, v němž 
bylo uvésU okolnostů v zákoně přesně vytčené, ,z ni'chž se dalo 
usuzovati na vÝ'nosnost podniku. Zv,láštní, komise (pro daň vÝd$I
kovou) pak určila dle své volné úvahy p,rostřední výnosnost pod
niku a přtkáza,la - aniž by tuto výnosnost u'rčilacHerně - každému 
poplatní'ku dle této prostřední výnosnosti (t. j. hospodářs'ké schop
nosti) určitou berní sazbu podle Hstého schematu (schema B ku 
§ 32. zák.). Tato berní sazba neby'la však obnosem daně, jež měla 
býti skutečně placena, nýbrž pouze číslem pomocným (poměrným). 
Když byla totiž všem poplatníkllm tato berní sazba přikázána, byly 
všechny tyto sazhy (pomocná Čísla) sečteny a součet stfO'vnán s 
obnosem přiřčeným dotyčné berní, &polečnosti lako kontin'gent. Dle 
toho pak, přesahova,ly-H ho, byoly berní sazby poměrně sníž'eny 
nebo zvýšeny. Nová čísla , vzniklá snÍ-žením nebo zvýšením původ
ních sazeb, tvoři'la ~kutečnou daň, již bylo zaplatitI. V praxi se prři
kazování berních saz,eb (pomocných čí,seJ) dě,lo tak, že komise si 
vybrala z jisté skupiny s1ejnorměrnÝClh poditI,iiků ony, 1ež považo
vala co do vfrnosnosti za nejslabší a přikázala pak těmto podnikům 
sazbu nejnižší; po té srovnáva,la další po.dniky této skupiny s tě
mito podniky co do vfrnosnosti a přikazovala jim pak sazby, rúzné 
ovšem dle výnosnosti. 

11~ 
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Podstata prostřední výnosnosti spočí'vala v hospodářské 
schopnosti (zdatnosti) toho kterého podniku, již komise .odhadovala 
dle své volné úvahy, přihlížejíc ku všem okolnostem, jež vyšetřila, 
anebo j1ež ·jí. byly známy a jež ovšem byly pro' posouzení této zdat
nosti 'rozhodnými. (§ 33. zák. z 1896). 

Zásada kontirngentování daně (kterékoliv) má zajisté dobrou 
stránku v tom, že státní spTáva ví předem, co jiistá daň určitě vy
nese; daňový kontingent jest tudíž jistý pevný předem známý 
obnos státní'ch příjmů , s' nímž státní správa může pro státní finanční 
hospodářství jistě počítati a není vystavena nebezpečí nejistých 
kalkulaci při kolísavé konjun'ktuř-e. Stinná stránka kontingentování 
daně jes,t však ta, že jest veln:i obtížno správně roztříditi kontin
gent na jednotli:vá ukládací- území a tím i; na j,ednotlivé poplatníky, 
takže zásada stejnoměrnosti', ji;ž theorie finanční vědy p'ovažuje za 
jednu ze stěžejních zásad pro daňový systém, může býti snadno po
rušena:. 

Nový zákon ze dne 10./12. 1918, Č . 65 Sb. z. a n. upouští tudíž 
pro období' 1918/1919 (zákon zoe dne 29./1. 1920, čís. 71 Sb. z. a n. 
rozšiřuje to naobdO'bí 1920) od zásady kontingentování všeobecné 
vý,dělkové daně. Dle !§ 1. zák. ČÍS. 65/1918 pozbývaj:í pro ukládání 
všeobecné daně výdělkové platnosti veškerá ustanovení první hlavy 
zákona· O' osobních daních přímých ze dne 25. října 1896, ř. z. Č. 220, 
pokud se týkají »úhrnu daně, stanovení společnostnkh kontingentů 
a rozvrhu těchto kontingentů na jednotltvé poplatníky«. Ustanovení 
zákona ex 1896, jež úplně nebo částečně pozbývají platnosti, jsou 
uvedena v nařízení ze ·dne 311./12. 1918, čís. 10 Sb. z. a n. , ai 1919, 
'ku § 1. odst. 1. zétkona čís. 65/1918. 

Společnosti berní byly ske ponechány, pravděpodobně. však 
jen proto, aby by;la místně a pro jisté skupiny poplatníků dle roz
sahu podniku přesně stanovena působnost bernkh komisí, a tím 
mohla býti snadněj1 stanovena střední výnosnost (§ 3i2. zák. z 
roku 1896). 

Druhá shora · uvedená zásada vyměřování daně dle pros'třední 
výnosno·s.ti zůstala i novým zákonem zachována. Ustanovení dle 
§ 4. zálkooa čís. 65/1918 Sb. z. a n. 'kr~jí 'se ,celkem St UlStanoven.ími 
§§ 32. a 33. zák. ex 1896. Skutečný výnos podniku nemá ovšem zů
stati n;epovšímut, jak tomu Ibylo p'olsud; vÝiznatt1 j'eho v,šaJk spočívá 
pou'ze v tom, aby komise mohla vysloviti SVllj úsudek O' tom, zdali 
prostřední výnosnost, h'leďÍ'c k rozsahu a výsledku provozování, 
jest obyčejná, nebo větší Ineb menší- než ,obyčejná (odst. 3. § 4. zák. 
Č. 65 Sb.z. a n., ·ai 1918). Nař<Í/zení z 3,1.!/12. 1918, Č. 10 1Sb. z. a n. elx 
1919 pravÍ> výslovně (k § 4. zák.): »Posavadní stťlJnovisko § 32. zák. 
o 0.80. di. př., že záklladem IZdanění' je Iprosltřední výnoslllosrt, ~'latí r 
nyní. Při tom se má přihlížeti ku prostřední. výnosnO'sti ži:v:ností 
d zaměstnání jiných poplatníků též 'e společnosti bernÍ. Stejno
měrnost zdanění poplatníků též e společnosti berní je tedy zása
dou stěžejní, což však nikterak nevylučuje, aby bylo hleděno do.-
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síci steinoměrnosti zdanění také v poměru k iiným společnostem 
, bemÍm.« RekU jsme již shora, že stilruná strmka kontingentu s:Po'čÍvá 

v tom, že jest nesuéI!dno stejnoměrně wDdě\iif:i kontingent II1la jednot
livá ukládací území' a tím i na jednotlivé pop,latní'ky. Než lze míti 
za to, že, podařiJl,n-1i se alespoň poněkud rov!J]orněrně mzděHti ,cel
kový kontingent ,na iednotlivé berní. spol,ečnosti , byla repartice i na 
jednoNivé poplatníky příslušně stejnoměrná . Nyní, kdy kontingent 
společností odpadá, bude za,jisté přL zásadě pouhé p:rostř~dnj. výnos
nosti možno docí.Jiti pcu'ze stejnoměrnosti v též e společnosti berní, 
tedy v malé části pop'latníků, což, třeba že i nařízení, jak citováno, 
to považuje za zásadu stěžejní, nikterak neodpovídá zásadě stejno
měrnostt zdaněn'í, všech poplatníků jednoho státu. Byl-li zrušen 
kontingent, pa:k máme za to, že zWru'kO'u stejnoměrnosti zdanění 
všech poplatníků může býti přesný skutečný výnos pndniků; bylo 
by mu proto přisouditi vě tší a podstatnější úkol, než · mu přisu~uje 
odst. 3. § 4. zák. 65/1918 Sb. z. a n., toUž určitt daň dle skutečného 
výnosu pevnou ,sazbou p01dOlbně, jaJk i daň z důchodu ~přjjIJllu)3e 
určuje pevným obnosem z pevného vyšetřeného dúchodu. 

Nellze nám opomenouti poznámky, již či:ní' My r bac h (Orund
ris,s des 'Osterr. Finanzrechtes, 2. vYld. str. 236) ku odstavci »Podk'lad 
vyměřeni všeobecné daně výdělkové«: »AIs so.Jche (Bemessungs
grundlage) di,ent die mi t tl e r e E r tra g s fa hI g k e i t der Un
ternehmungen nnd Betriebe, wekhe von den Komissionen in freier 
W'wrdrgung aller e'rhobenen oder ihnen SOlnlS,t bekaJnnten :ma:Bgebendeň 
VerhaItnisse unmittelbar nachden wesentlichsten Merkmalen des 
Betri.ebsumfanges festzusteHen ist, ohne daB sie einen ziffermaBigen 
Ausdruck Hnden darf. Dies ist der schwachste Punkt ,der Oesetz
gebung, dem · rdamilt ist die S1eierverteHung aur eme hi:ichst wage, 
unskhere Orundlage gestellt. Anstatt sie auf das okonomislche Mo
ment, den Ertrag zu hegrtinden, werden technische Elemente, die 
mit der Steuer als eine Oeldsumme inkommensurabel sind, und die 
auch ei:ne ,okonomische Vergleichung der BetTi-ebe nicht ges,tatten, 
in die Veranlagung mít entscheidender WirkUlrug ei:ngefiihrt.« 

K tomu choeme ještě poznamenati, že pokud nám známo, se 
chystá v mi,nisterstvu financí nová úp,rava všeobecné daně výděl

- kové, která pnzná . skll'tečnému výnosu pro vyměření tétO' daně vý-
znam značnějš'j, . . 

B. Z v I á š tn í daň v Ý děl ko v á. 

1. Nařízení ze dne 17. července 1919, čís. 409 Sb. z. a .n., jímž 
se mění ustanovení o přís,lušnosti ku vyměřování daně výdě,lkové 

dle II. hlavy zákona ze dne 25. října 1896, ř . z. Č. 220. 
2. Zákon ze dne 17. února 1920, čís. 132 Sb. z. a n., jímž se 

pro Slovensko a Podkarpatskou Rus zmšují některá ustanovení o 
přímý'ch daní'ch. 

3. Zákon ze dne 15. dubna 1920, Č. 271 Sb ~ z. a n., kterým se 
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rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. břeZina 1906, ř. z. Č. S8 o spo
lečnostech s ručením obmezeným na Slovensko a Podkarp,atskou 
Rus a pozměňuj' Í ustanovenÍI §§ 115. a 116. tohoto zákona (nařfZlenÍ 
ze dne 1. července 1920, Č. 420 Sb. z. a n. ku provedení čL II . to
hoto zákona). 

Ad 3. Podle § 115. cit. zák,ona podl.éhaly posud spo'lečnosti s 
ručením obmezeným, jichž zakládací kapitál dosahoval nej'výše 
1,000.000 K, všeobecné dani výděllk'Olvé dle 1. hlavy zákona ze dne 
25. řHna 1896, ř. z. Č. 220 o osobnkh přímých daních, jež plynula 
státnÍ, pokladně v e dle daně kontingento'vané (mit VorbehaH), spo- -
lečnosti pak, jdJchž zakl:ádaeí' kapitál přeslahoval 1,000.000 K, dani 
d1e zásad platných pro zdaně':1Í společno.stí akciových s jistými 
úchylkami OV. § 115). - Tento obnos byl považován za hranici, 
jež dovoluje usuzovati, že po.dniky ře,čených společností, při nichŽ 
se 'jedlná 'O trukový !ka1pitál z'akládací, maljí ráz veľkolPodniků, a že 
jest tudíž spravedlivo p'odrob-iti je dani pro' společnosti akciové, při 
niohž ,se z,pravi,d:~a j~dná o kapi,tály značně\j-ší. - Přes to. však měly 
společnosU s ručením obmezeným v plorovnání- se společnostmi 
akciovými Hsté výhody, z nichž zvláště dlužno zmíniti se o výši 
přip1adaji,cí' daně. A,kciové slpolleČllosti podléhají dani ve výši 101% 
čistého výnosu, při divid,endách přes 10 % uplaceného. akciového ka
pitálu pak ještě zvláštní dani přídavečné (Zusatzsteuer, odst. 7. 
~ 100 zák. o os. di. př. z roku 1896); Illaprati tomu p'Odh~hwly společ
nosti s ručením obmezeným dle řečeného § 115. zákona z r. 1906 
dani o.d 4 % do 10 % dle výše či'stého výnosu a nepodléhaly dani 
přída,večné. 

Záko.nem ze dne 15. dubna 1920, Č. 2-71 Sb. z. a /n. bylo však 
vysloveno (čl. 11.), že .pro zdaňování společností, S ručení-m obme
zenÝm platí, počínaJíc berním rokem 1920, tytéž zásady, pod'le 
nichž se zdaňují společnosti- .akci o.vé , p,ři čemž výše zakládacího ka
pitálu společnostill není vůhe,c rozho.dnou. - Dle' nového právního 
stavu podléhají- tudí,ž všechny spole6nosti s ručením ob-mezeným, 
bez ohledu na výši, zalťládacího kapHálu, dani dle zásad platných pro 
akciové společnosti a tudíž vYŠ'šÍmu zdanění jako po.sud. 

C. Daň r e n t o v á (d ů c oh o d o v á). 

1. Zákon ze dne 9. dubna 1920, Č. 313, Sb. z. a n., jímž se ,čá
steoně mění zákon o osobních dan-kh přímých. 

2. Zákon ze dne 27. května 1919, Č. 292 Sb. z. a n., H-mž se 
mění něktent ustanovení zákona o přímých daních o.sobních ze dne 
25. říjlna 1896, ř. z. Č. 2'20 o dani dúchodové s nařízením ze dne 
17. července 1919, čÍs. 405 Sb. z. a n. 

Ad 1. Posavadnf nezdanHelné minimum (§ 126) čÍs. 7. zákona 
ze dne 25. října 1896, ř. z. Č. 220) zvyšuje se zle 3000 I( (dle zákona 
ze d,ne 18. -listopadu 1919, Č. 617 Sb. z. a ln.) pro berní Jeta 1920 a 
1921 na 4800.- K. 



- 159 -

Ad 2. Účelem zákona jest zameúti, aby úroky z kontokorent
ních a žírových! dobropisů, podléhající ske dosud dani rentové, ve 
skutečnosti však obecenstvem plně nepřiznávané, ucházely zda
něnL Podle zák.ona má se tato r,entová daň vybiratiJ nikoliv li' ma
jetníků těchto. dobropisů, nýbrž srážkou přímo u peněžních ústavů, 
resp. firem úroky ty vyplácejících. 

a) Zákon ze dne 27. května 1919, Č. 292 Sb. z. a n. vsunu'l ku 
§ 131 JH. b) zákona z roku 1896 sllova,: »a Z úroků v § 133 č. 3 uv,e
dených«. To znamená, že daň z těchto úroků byla zvýšena ze 2% 
(i§. 131. lit. 'c) zállmilla ex' 1896) inu 3%. IOroky těmitO! jsou dle čl. I. 
odst. 3. zákona ze dne 27. května 1919, Č. 292 Sb. z. a n. úroky, jež 
podniky veřejně účtující, společnosti s obmezeným ručením a osoby 
fysiiC!l<:é IprovolzuHcí bankovní obchody IPO živnols:tenslku platí, resp. 
připlisují k dobru' z peněz přijatých k Zlúrok.ování, při, čemž jest lho
stejno, z jakého důvodu byly pení'ze přiJaty k zúrokování, či jde-li 
o peníze přijaté k zúrokování v bě'žném účtě nebo denní. peníze a 
zda pení-ze byly přijaty na ur.čitou lhŮ'tu ,neho na výpověď (§ 1. na
řízení lze dne 17. ' čer,vence 1919, čÍs. 405 Sb. rz. a n.). Ná'ležejí sem 
tulljž i úroky z vkladů, jež !llIespadají již pod UlsltanovenÍ I§: 133. od3t 
čÍs. 2. -

J.est lis t,o , že se zde může dle textu zákona j,ednati pouze o 
úroky II ústavů provozujících obchody bankovní. Jsou tedy vy
loučeny úroky řečeného druhu u závodů průmy.slových (továrny) 
nebo ryze ob ch odnkh , neprovo-zuHc;ch obchody bankovní (velko
ob Clhoďní domy, gr'os,sislté a POId.). 'To pak znamená, že !Úroky :ll 

těchtO' zá,v,odů IPodléhaJjí Ipouee pOSUlVaJdlní salzbě 2'%, a ,nikolli'V 3%'. 
Zák,on mluví o »obchodech bankovních« vůbec; obchodu ban

kov1ních jest celá řada. Spadají sem tudiž také podniky (osoby), jež 
provozují. pouze ně k t e r é bankovní obchody. Zvláště lze sem řa
diti z podniků k veřej'nému účtování povinných (§ 83. zákona z roku 
1896) nejenom akciové spo'l,ečnosti, jež j,sou bankami ve v'lastním 
smyslu, nýbrž i peněžní ústavy menší, které ' též .provozují »ban
kovní« obchody (I,ombard, eskont, deposit atdr), jako zálo,žny, spo
řitelny, peněžní ,diružstva atd. Tato interpretace se ovšem nesrov
nává Sr provádě'cÍm nařízením ku citovanému zákonu č. 292/19 Sb. 
z. a n., jenž v úvodě uvádí pouze pení-ze přijímané »bankamj. a ban
kéři« k zúrokování; než praxe subsumuj:e podr podniky a osoby pra
vádějící bankav:ní ohchody ve smyslu oLtovaného článku I. Č. 3. zá
kona čÍs. 292/19 i peněžní' ústavy menší a nikoliv jenam banky a 
bankéře. 

b) Vedrle zvýš,ení berní- sa,zby. pro úraky uvedené v předchá
zejícím a-ds,tavci, stanoví citovaný zákan čÍs. 292 ař 1919 spolu se 
zákanem ze dne 8 . . dubna 192ú, čís. 2'50 Sb. z. a n. (prováděd naří
zení k tamutO' zákanu ze dne 6. července 1920, čís. 426 Sb. z. a n.) 
pro. shara zmíněné ústavy (pravazuHcí banka'vní ahchady) povin
nast rentovní da,ň, připadajikí ma tyto. úroky, srážeti při výplatě nebo. 
účetně a adváděti! ji státní pakladně (§ 13~136 zákona ai 1896). 
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Zákon -tento však stanovÍ' tu10 povinnost: »co do všech poplatných 
úroků, které tyto spollečnosti a osoby přip,isuj'í, k -dobru z peněz 
přijatých k zúrokování, pokud úroky ·tyto nepodléhají již srážce 
daně dle č. 2., nebo nemají původ ve zciz,ení smě-nek , aneqo se ne
připisuH k dobru jinému takovému podnikateH, který sám jest P'O

v1nen ke srážce daně.« Textace první polovice věty může dáti pod
nět ku sporu ·0 tom, co lest 'S úroky, které se »nepřipisují k dobru« , 
nýbrž se ':!ffektivně vyplácejí. (Podotýkáme tu, že v § 1. ,odst. 2. 
naří·zenÍ' ze dne 6. července 1920, Č. 426 Sb. z. a n. jsou úroky vy
placené na roveň postaveny úrokúm k dohru p,řip;saným.) 

c) Společnostem s obmezeným ručením ukládá zákon čís . 
292{19 kromě pOVíLnnosti srážeti rentovní daň z řečený·ch úroků a 
odváděti j] ,sltátní pokl'adně touž povinnost, polkud 'se 'tÝ1če úrokú a 
rel1lt uvedených pod Č. 2. odst. 2. I§ 133., tO'tiž úroků a rent z cenLl1ých 
p8Jpírů l}iJmi em~to:valný'Ch - at se již Ij,edná o jaJkýkoliv z,pŮlsob jej'ich 
výplaty - a úro:ků z vkladů úsporných. 

Nový právní stav jest tedy tento: 
1. Pro berní leta 1920 a 1921 obnáší mi nim u m nepodléhajkí 

rentové dani 4'800 K; posud 3000 K. 
2. Kontokorentní úr·oky, jež ústavy (podniky veřejně účtující, 

spo1ečnoSlti s obmelZeným liučením a oS;(jby fysi,cké) provo:zujíd 
bankovní obchody po živnostelnlSlku IPla1í, resp. př~ptS'ují k ,dobru z 

. peněz přijatých k zúrol{ování - při čemž jest lhostejno, z jakého 
důvodu byLy peníze přijaty k zúrokovánI, čÍl jde-li o peníze přijaté 
k zúrokováJní v běžné1m účtě nebo denní pen·Í'Ze. a zda penúrze byly 
!přiJaty na určitou lhůtu nebo na vÝ\pověď - podléhají dattIů. 3%. 
IOlroky z úsporných vladů u ústalVů veřejně účtujícícl1 a u společ
noSltí s obmezeným ručením podléhají ren'tmé dalIlJi 2%, po případě 
~§.131. Ht. -d) zákona ai 1896) F/21%1, IPO příp. 1/21%:. PNij,Ímají-li os,o,
by fy.skké ('bllinkéři) úsporné vklady k 'ZIÚ r okování , podléhají tyto 
úrdky ·dam 3%1; wlelSpoň tak vyplývá ze lSty.lisace zákO\Bia. 

Úroky, jež pt.atí, ·resp. přip.tsuH k dobru z peněz přijatých 
k zúrokování: závody jiné než ty, které provozují bankovní obchody 
po živnostensku (tO'várny, obchodní grossisté, obcho,dní společnosti 
atd.), podléhají však rentové dani v posavadnf výši (2%). 

3. P o v i n il1' Qi S t s r á ž e t i ·d a ň r e 11' It o v O' u při výplatě ne
I bO' dobrqpilsu (účetně) a odvádČlti j~ Istátní p'oilda'dně, stihá: 

L 

A. Pod .ll i k y p o v i n n é k ll' V e ř e j. n é m u ú č t o v á TI Í 

T. pro V'O Z ují cíp o ž i v n o st e n s k u ob ch o d y ba n
k o vní 

a) pokud se týče dani podrobených úroků a rent z cenných 
papírů jimi e·mHovaný·ch - ať způsob výpllaty těchto úroků 'a rent 
jest jakýkoli,v - a 

h) úroků ·Z vkhlJdů úsporný·ch; 
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c) pokud se týče úroků, jež připisují k dobru (vyplácejí) z pe- ' 
něz přijatých k zúrokování, a tyto úroky nepodléhají již srážce daně 
dle lit. a) i b), nebo nemaj:í' původ ve zcizení směnek, anebo je ne
phpisují k dobru jinému takOovému podnikateli, který sám jest po
vinen ku srážce daně. - Jest lhostejno, jde-li o peníze přijaté k 
zúrolková!ní v bě'žném účtě ,nebo o denní :pení:z'e, a zda se přijímají 
na určité lhůty nebo na výpověď; ~ovněž je lhostejno, z jakého dů
v odu byly přijaty k zúrokováni. 

II. n 'e pro voz ll- j í c í' p 00 ž i v oll o :s ten s k u 00 b c hod y 
ba n ko v n í 

(průmyslové podniky, obchodní domy v užším smyslu atd. na pod
kladě akciový,ch spO'lečností) 

pouze v Ipříp'adech I. [Ht. a) i b)]. 
V přílpadech I. Itt. c) nestihá je ,povinnost srážeti daň rentovou 

a odváděti ji státní pokladně. V takový,ch případech jest poplatník 
povinen sám přiznati daň a daň se vybírá přímo II poplatníka. 

B. S pol e č n o s t.i s ob mez e n Ý m ruč e ním: 
jako sub A. 

C. F y s i c k é o s ,o b y 

J. provozující po živnostensku obchody bankovní: 
ohledně vše -c h úroků, . 

II. n e pro voz ují cíp o ž i v n o s ten s k u o b c hod y 
b a II k o v II í: 

tyto osoby ne,stihá v žádném případě povinnost srážeti ,rentOovní daň 
z úroků (na běž,né účty , pMčky atd.) a odváděti ji. státní pokladně. 
D. Po. d 11 i kyj e žne j s o u p o v i n n y k LIJ V e ř e jl n é m u ú čt o
v á ní a II e j s o II S P o leč' n o s t m Ú 'S o bm e z e n Ý m ruč e'll í' m, 
jako sub C. 

I. 

D. Daň z p r 1 Jmu. 

? Na,řízenf z~ dne 15. března 1919, Čí's. 135 Sb. z. a n. o částečné 
0nerositě platů členů vlády. 

r 2. Zák. z 19. prosince 1919, čís. 668 Sb. z. a 'n., kterým se zru
šlfje d,aň z vyššího služného a obnovuje pOovinnost zaměstnavatelů 
daň z příjmu předepsanou z proměnlivých platů shlžebních vybí'rati 
srážkou z těchto platů a o,dváděti státní pokladně. 

3. Zák. ze 17. února 1920, čfs. 132 Sb. z. a n ., jímž se pro Slo
vensko a Podkarpatskou Rus zrušují. některá ustanOovení o p,ří
mých daních. 

4. Zák. z 8. dubna 1920, čÍs. 309 Sb. z. a n. 00 dávce ' z maje,tkru 
a dávce z: přírůstku na maj'etku. 

5. Zák. z 9. dubna 1920, čís. 313 Sb. z. a n. , jímž se částečně 
mění zákOon o osobnkh daních přímých . 
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6. Některá ustanovení- tý1kaHcf se berních komisí pod čÍs. Sb. ' 
z. a n.: 291 ar 19'19, dále 198, 464, 507, 593, 652, 653 a 655 aí 1920. 

7. Vyhláška z 15. července 1920, čís . 478 Sb. z. a .ll. o zřízení ' 
nového odhadního okresu pro ltlučí·nsko. 

8. Nařízení z 3. září 1920, čís. 50'3 Sb: z. a n. o pr.ozatímním 
vyměření daně z příjmu osob fys:iJckých. I 

)' Ad 1. Plat předsedry v.lády a platy .ostatních členů vlády pod
léhají dani z příjmu pouze obnosem 36.000, příp. 30.000 Kč, kdežto 
zbytek jest považovati za náhradu služebních výdajů. 

/' Ad 2. Obnovuje (čl. 2., 3. a 4) povinno~t zaměstnavatelů vy
bírati da.ň z vyplácených proměnlivých požf.tků srážkou'; toto usta
novení ruší čl. 3. zákona ze dne 9. dubna 1920, Č. 313 Sb. z. a n. 
(vie; ad 5.) . 

Ad 3. Daň z příjmu (d6chodkovcm) nelze odečísti od daně ma-
jetkové (čL II. , č. 1.). . 

Ad 4. Dávka z majetků a zpřkústku na majetku netvoří při 
vyměřeni daně z příjmu odpočítateInou položku (§ 65); plaH 1 pr.o 
každou j,ÍJnou přímou daň. 

~Ad 5. Zákon tento zvyšuje některé minimální obnosy pro vy
měřni daně z příjmu dŮ'leži,té (§ 155 odst. 1. , § 157 odst. 2., § 160 ' 
čís. 4. a čís. 7., § 172 a), 173 a) , 174, 20'1 a 221). Zdanitelné minimum 
pro daň z přHmu se zvyšuje l1éV 4800 korun; proto 'Odpadá v 
posavadní ' daňové stupnki první až šestnáctý stupeň. Vedle toho 
p·ak mění zákon při ostatních stupnidch daňovou sazbu a to zmen
šuje ji při příjmech až do 20.000 Kč ('17. éVŽ 35. stupeň); podobně 
zmenšuje zákon daňovou sazbu v případech, kdy podle § 155. 
odst. 2. a § 175. má býti zdaněn přUem 4800 K anebo menší-. V prvém 
přfl?adě jlde daň od 1 % průmě,ru stupně až do 3'23'%, v druhém 
pak klesá daň od 1 % dolů. 

Kromě toho ruší (čl. 3.) zákon ustanovení zák. ze dne 19. pro
since 1919, čís. 668 Sb. z. a n. , který m se obnovila povinnost za
městnavatelů daň z příjmu předepsanou z proměnlivých platů slu
žebních, vybírati srážkou z těchto p'latů a odváděti státní' pokladně 
a .obnovuje dHvější právní stav dle cís. nař ze dne 8. července 1898, 
čís. 120 ř. z. 

E. Daň z v y Š š í h o s II u ž 'll é ho. 

'L- Zák. z 19. prosince 1919, Č. 668 Sb. z. a n. 

Zrušuje ustanovení § 233. zákona o osobnÍ'ch daních p'římých 
ze dne 25. říj,na 1896, ř. z. Č. 220 a s ní'm souvisící- ostatní ustano
vení tohoto zák.ona, jež se týkají' ·daně z vyššího služného. Tímto 
z.rušením se nerozšiřuje povinnost k dáv1ce tantiemové na požitky 
uvedené v čl. III . odst. 2. zákona ze dne 23. ledna 1913, ř . z. Č. 13. 
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II. Reálné daně. 

A. Daň do m o v n í. 

1. Zákon ze dne 26. března 1919, čís. 170 -Sb. z. a n., jímž se 
upravuje státní' daň a přirážková základna u daní reálných. 

2. Zákon ze dne 30. března 1920, čís. 209 Sb. z. a n. o pře
chodných daňových výhodách pro stavby. 

3. Nařízení' ze dne 27. července 1920, čís. 461 Sb. z. a n., kterým 
se mění příloha ku § 3. nařízení ze dne 17. října 1912, ř. z. Č. 20.4 o 
výpočtu srážky p,ři vyměřování daně činžo'vnÍ-, přípustné dle zákona 
ze dne 23. července 1912 ř. z. Č. 164 (platné, pouze pro 'Čechy, Iv1o
raVil a Slezsko). 

-Ad 1. Sazby' státní daně dOiill·ovní třídní a oné daně činžovnÍ. 
která se vy.měřuje ve výši daně domovní třídní dle § 5. Ht. a) zákona 
ze ·dne 9. února 1882 ř. z. Č. 17, zvyšujÍ' se na obnos původníCh sazeb 
v tomto zákoně uvedených. Pro tyto druhy daně z'Ůstává však sráž
ka podle § 3. Č. 3 zákona ze dne 28. prosince 1911 ř. z. Č. 242 (10, příp. 
20% sazeb tari.fu domovní daně třídní zákona ze dne 9. února 1882 
ř. z. č. 17) v p1latnosU. 

Ad 2. Výhoda při,znaná v .§ 28. zákona ze dne 28. pros-ince 
191-1 Č. 242 ř. z: novostavbám a stávbám s malými- byty ukončeným 
do roku 1916 (úplné osvobot'ení od domovní daně třídní' po 10 let, 
příp. sleva či-nž'ovní' daně na 5 % čistého či,nžovního výnosu po 10 let) 
se poskytuje pr-o stavby, jež budou ukončeny do ko:nce roku 1921. 

Zákon tento pozměňuj,e dále ustanovení zákona ř. z. Č. 242 ai 
1911 v tom směru, 'že novostavbám, pak stavbám domů s malými 
byty, dále přístavbám a nástavbám, které se v letech 1920 a 1921, 
pří-p. -pozdě.j:i (§ 1. č. 3 zákona č. 209 Sb. Z. a n. ai 1920) z,ap'očnou a 
stavebně dokončí, jednak úP1lné osvobození od domovní daně na do
bu 20 'let, jednak trvalé použíVání daňových sazeb uvedených v ta
rifu A, B, C zákona č. 242 ř. Z. ai 1911, sní·žených o 1/5' Př·evody sta
vebních parcel v 'lete,ch 1920 a 1921, jkh~ bude v celé jejkh výměře 
použi,to ke shora poznačeným stavbám, nepodléhajií ,d:~vce z přírůst
ku hodnoty nemovitosti. Zákon tento p,ři,znává v § 3, různé daňové 
výhody pro 'novostavby a přístavby na Slovensku. 

B. Daň p o z e ni k () v á. 

Zákon ze dne 26. března 1919 čís. 170 Sb. Z. a n. zvyšuje státní 
daň pozemkovou na 22.7% čistého katastrálního výnosu (původní 
výše), 

Ul. Pop,latky a taxy. 

1. Nařízení z!= dne 2,2. prosince 1918 č. 86 Sb. to. a n. o placení 
kolkovného, pozměněno. nařízenÍ'm ze dne 16. ledna 1919 č. 27 Szo 
Z. a n. 

2. Nařízení z 23. prosince 1918 čís. 46 Sb. Z. a n. ai 1919, 'kte-
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rÝm se na Slovensku uherské všeobecné kolkové známky berDu z 
oběhu a nařizuje se přechodně, že pop:latky, které se posud nahra
zova'ly kolky, mají býti Pllaceny hoto.vými. o Zákon ze dne 24. ledna 1919 Č. 42 Sb. z. ' a n., jímž se upra
vUje pořad stolic ve věcech poplatkových s prováděcím nařÍ'zením 
ze dne 17. července 1919 Č. 408 Sb. z. a n. 

4. Zákon ze dne 27. května 1919 čÍ's. 304 Sb. z. a n. o pop,latku 
z cizozemských cenných papí'rll , jakož i obchodování s cizozemský
mi právními subjekty. 

5. Zákon ze dne ll. června 1919 čís. 361 Sb. z. a n. o poplatku 
za ujednání pří'Slušnosti soudní' a za žaloby podle nich podané. 

6. Zákon ze dne ll. června 1919 Č. 329 Sb. z. a n. o ocenění 
pře/1ÍÍětú bursovních obchodú pro účely poplatkové s prováděcím 
nařízením ze dne 20. ledna 1920 čís. 42' Sb. z. a n. 

~ákon ze dne 25. června 1919 čís. 378 Sb. z. a n., kterým se 
upravuje oh'lašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních 
a pa·ohtovní·ch s prováděcím nařízenfrn ze dne 30. července 1919 čís. 
432 Sb. z. a n. 

8. Nařízení ze dne 17. července 1919 čís. 401 Sb. z. a n. o. vý
měně kolků vzatých z oběhu. 

J. Zákon ze dne 7. ledna 1920. Č. 31 Sb. z. a n., kterým se nově 
upravují válečné přirážky k poplatkúm a mění některá ustanovení o 
poplatcích s prováděeí'm nařÍ'zením ze dne 24. ledna 1920 čís. 53 Sb. 
z. a n. a nařízením ze dne 24. červ.na 1920 čís. 403 Sb. z. a n., Hmž 
se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravují válečné přirážky k 
poplatkllm a mění některá ustanovení o poplatdch. 

10. Nařízení ze dne 27. 'ledna 1920 čfs. 55 Sb. 'z: a n. o vybírání 
poplatkú stanovených v § 14. cí's. nař. ze dne 28. srpna 1916 čís. 281 
ř. z. za potv:rzení' příjemce o dodání zásilek z dzozemska v že·lez
niční a říční lodní dopravě. 

11. Zákon ze dne 7. dubna 1920 čís. 249 Sb. z. a n., kterým se 
mění dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném. 

, 12. Nařfz,-e;ní ze dne 4. května 1920 čís. 345 Sb. z. a n., Hmž se 
provádí zákon ze dne 15. dubna 1920 , Čí'S. 316 Sb. z. a n. o vlajce a 
rejstříku l'odí námořnkh. 

13. Vyhláška ministerstva financí ze dne 12. července 1920 čís. 
435 Sb. z. a n. o vydání kolkŮl po 30, 40 a 50 Kč. 

14. Nařízení ze dne 19. října 1920 čís. 587 Sb. z. a n., Hmž se U'
pTavudí ustanovení o po.platkovém ekvivalentu za osmé desetiletí 
(1921 až včetně 1930); s tím souvi:sejí naří'zení čís. 588 a 5'89 Sb. z. a 
n. ai 1920 o. školní'm příspěvku ze jmění podrobeného. poplatkovému 
ekv~va'lentu na leta 1921 až 1930 pro Cechy a Moravu. 

Ad 1. Oznamuje zavedení kolkových známek, republiky Ce
skoslovenské a j'eHch technické zařízení, pak prozatímní' zpllsob pl'a
cení poplatků z podání, p·ří1oh, úředních jednání, vyhotoveni spisú a 
listin podléhající'ch kolku tam, kde pro nedostatek kolkových známek 
nelze vyhověti kolkové pOv1,nnosti nalepením kolků. 
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Ad 3. Dle §§ 3. a 4. zákona ze dne 20. února 1907, ř. z. Č. 52 
byly zemské Hnančni správy konečnou instancí ve věcech pOP,latko
vých, jednalo-li se o poplatek nepřesahujfcí 200 K, příp. při rekur
sech řízených výlučně prO'ti pořádkovým pokutám, nebo proti ode
pření úroků nahražovadch, nebo proti předpisu úro'ků náhradních 
nebO' úroků z prodlení, nepřesahovaly-li tyto pokuty nebo úroky 
200 1<:-

Zákon ze dne 24. 'ledna 1919 čÍs. 42 Sb. z. a n. mění toto usta
novení -a stanoví, že ve věcech poplatkových j'Sou zemské fh1anoní 
úřady jedinou a konečnou rekursní správní stoli-cí, neh'ledě na v j'rši 
poplatkŮ. - - ~ -

Ad 6. Tímto zákonem se ruší posavadní ustanovení o ocenění _ 
cenný'ch.J)apirů dl'e §_51. popl. zákona ze dne 9. února 1850 ř. z. Č. 50, 
§ 8. zák'ona ze dne 13. prosince 1862, ř. z. Č. 89 a min. nařízení ze 
dne 28. prosince 1916 ř. z. Č. 43,1. Celkem však lze říd, že nový zá
kon zásady §u 51. p·opl. zákona ponechal zaměniv za vídeňskO'u bur
su p;ražskou, příp. jinou bursu v území Ceskoslovenské repuh1iky. 

Ad 7. Dle § 5. tohoto zákona podléhají nájemní (pachtovní) 
smlouvy af písemné af ústní poplatku 7;; % z částek, jež připadají 
na jednotlivé nájemníky (pachtýře) . 

. Jelikož § 5. a i naďp·is zákona samého ml-uví o nájemních (pach
tov,ních) smlouvách vůbec, není jasno, zda toto ustanovení se vzta
huje pouze na pronájem (pacht) věcí nemovH.ých a jeji.ch příslušen
ství, živnosU nebo jiného oprávnění, o nichž mluví; § 1.' zákona', nebo 
také na pronájem věcí movitý'ch vůbec, - jež zajisté mohou ,býti též 
předmětem pronájmu (§ 1092. obč. zák., na př. nábytek, jenž není pří. 
slušenstvím věci nemovité, některé hudební nás:tr·oje, jako klavíry a 
pod.). . 

Skut.ečností tedy, s níž jest spojena berní pov,lnnost, jest uza
vření· právního jednání bez ohledu na jeho formu; posud pod'léha·ly 
podobné smlouvy dle § 1. A Č. 3. popl. zákonu z rokú· 1850 poplatku 
jenom tehdy, byla-li o nich vyhotovena právní listina. - Jest to je
den z případů - jiné podobné uvedeme později -, jimiž nové práv
ní normy o poplatcích prolamuH zásadu, že právní jednání, p'okud se 
nejedná o převody nemovitostí nebo z důvodu úmrtí, podléhají. po
pIa tku pouze tehdy, byla-l.i o nich vyhotovena právní listina. 

Se skutečností touto jsou spojeny různé povinnosti: 
a) přímé odvádění poplatku Ll pfí's,lušné stát.ní pokla.dny; popla

tek se p'latí tedy vždy přímo hotově a nikoliv kolkem na listině , ať 
se jed'l1á o poplatek jakékol[.v výše. - Tato povinnost jest uložena 
pronaHmatel~i (plropachtovateH) za ručení druhé sm,luvní strany; 

b) ohlašovad pc ·vinnosti dle § 1. a 2. zá:kona. Pronajímatel· (pro
pachtovateI) věci nemovité a jejího p,říslušenství, živnosti neb finého 
oprávnění' jest povinen do Hsté doby ohlástti přísllušné berní sprá
vě pronajatý (propachtovaný) předmět, pak komu, na jakou dobu 
a za jaké nájemné (pachtovné) jeý pronai.aI; týž subjekt jest dále po
vinen ohlásiti do jisté doby témuž úřadu každý nový náj.em (pacht) 
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i každou změnu nájemce (pachtýře) a nájemného (pachtovného). 
Subdektem této povinnosti jest tedy dle zákona pouze prO'naHmatel 
(propaohtovateO věcí nemovitých a jejího příslušenství , živnOsti neb 
jinéhO' oprávnění' . . 

Nep'lnění těchtopov'innosH má v zápětí exekuci, př'íp. trest dle 
§u 3. zákona ; nepřímým pak prostředkem vynutHe'lnosti ' ohlašovací 
povinnosti jest ustanovení zákona C§ 4.), že nájemné a pa:chtovné jest 
žalovatelnO' jen tehdy, byla-li o pronájmu (pachtu) učiněna správná 
ohláška uvedeným způsobe'm. 

Dů'ležitým jest též ustanovení zákona (§ 5., odst. 2.), že stvrze
ní nájemného (pachtovného) z ,nájemních (pachtovních) smluv, ze 
kterých byJ. poplatek zapraven, jest prosto kvitančního poplatku, i 
když není obsaženo v nájemní smlouvě samé; tímto se doplňuje 
ustanovenÍ' saz. pal. 31/48 pop,latkového zákona z 9. února 1850 
ř. z. Č. 50. 

Dle !§ 7. platí řečená ustanovenÍ' o nájmu a pachtu obdobně též 
pro podnájem a podpacht. - Zmíněné povinnosti uložené pronaHma
telí (propachtovateH) posíihuj.f přI podnájmu (podpachtu) toho, kdo 
dává předmět do p·odnájmu (podpachtu). 

Z prováděcího nařízení obsah'ujícího hlavně formální' požadav
ky při plnění shora uvedených pov.inností , dlužno poukázati na § 10., 
dle něhož základ pro vypočtení poplatku tvoří částka připadající na 
příslušné období ze smluveného (nikoliv ze zaplaceného) nájemného 
a § 14. vypočítávajíc·í osvobození od poplatku (na zák,ladě § 8. zák.) . 

. Ad 9. Tento zákon upravu jeválečn épřirážky k poplatk'Ům; 
vedle toho pak mění některá posud platná zásadní' ustanovení' nO'rem 
poplatkových a dlužno jej tudíŽ považovati za nejdůležitější z '110'-
vých norem. ~ 

Již z nadpisu zákona patrno, že se zde jedná o ustanovení dvo
jího drullU. Jedna skupina se týká válečných př"iirážek. Zákon ne
praví, jak cHoubo tato ustanovení mají býti. platnými a neříká ani, 
budou-li vůbec zrušena; než sluŠÍ' míti za ' to, že důvo,dy pro zavede
ní tě-chto p'řirážek- př'i;voděné - jak patrno z názvu »vá:lečnýdlK< při
rážek - vá1ečným stavem odpadnou a že tato ustanovení mají ráz 
pouze přechodný. - Druhá skupina týká se jednak trvaléhO' zvýšení 
poplatků (§ 2. až 6.) a jednak změn samých stěžejních zásad původ
ních norem pop:latkového práva a mají tudíž ráz trva'lý. Se sltano
vi'ska legisfatlvně -techni,ckého máme za to , že by by;lo lépe nesmě
šovati ustanovení přechodná a trvalá v j.ediné společné normě. 

Pokud pak se týče obsahu ciJtovaných norem, dlužno uvésti 
toto: 

Jako válečná přirážka - tedy jako přechodné zvýšení - k po
platkům zavádí se· v §u 1. zákona 200 % ní zV~Tšení k stupnici 1., 100 % 
zvýšení k stupnidm ll. a III. a 100%ní zvýšení k rů~nÝm procento
vým poplatkům: z poHšťovadch smluv, soudních smírů, paušálního 
poplatku v řízení konkursním a vY1rovnávacím é!. poplatku z náhrady 
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v řízení vyvlastňovacím. Stupnkové popbtky dosahu'H dle toho ' 
výše: stupnice I. 0,41%, II. 1 % a stupnice IH. 2% horní hranice stupně. 

Trvalé zvýšení pop'latků stanoví § 2. až 6. zákona pro převody
nemo.vitostí a vkladné, pro pnplatky dědické a darovací, pro po.plat
ky z vÝher dle § 7. cís. nař. z 28. srpna 1916 ř. z. Č. 281, pro kolek 
na ka,rty, pro bilancovaná konta, pro poplatky ze sázek totali~ateur
ských a bookmake'fských, pro, poplatky Z akcií, pro ,poplatky těžÍř
stev a pro společnosti s obmezeným ručením a poplatky pro cizo
zemské pndniky za účas( při tuzemském obchodování. Pn 'latkYJ 
převodu nemovitostí j!SOll' tabulárně vyznačeny v příloze ku prnvá
děcímu nařízení Č. 53 Sb. z. a n. ai 1920; p'o.platky dědtck_é _a daJQ
vacf pak, jež jsou vů.či 'posavadním sazbám, jed.ná-li se o vyšší' 'Ob
nosy, značně zvýšeny, a jsoU' nyní na rnzdíl od posavadnÍch usta
novení stejné, JSOll' tabe'lárně vyznačeny v pHloze ku zákonu. Při. slta
novení těcht'o pop,latků jest za,chována zásada progresse, jež jest 
zvláště u poplatků ,dě.dických a darovacích dosti značná, čímž se 
vyhovuje zásadě spravedlivého 'rozdě.Jení daně. Sluší zde pozna
menati, že d~!e § 65. zák. z'e ·dne 8. 'du:bna 1920 Č. 309 Sb. z. a n. tvoří 
dávka z majetku a příTŮ1S,tku na něm položku nd základu pro vymě
ření poplatku dědického odpočítatelnou. 

Z dalších nově zavedených zásad sluší uvésti: 
a) přř d ,a rec h m o v i t ý.c h věc í jest popla,tnost nezávislá 

na 'sepsání listiny {listinném 'osvědčení); -
b) při o b ch o dní ch sml o u v ách s p 0[. e č e n s. ký ch 

(včetně smluv dissolučnÍ"ch) nastává povinnost pop'lat:ková nehledíc 
naosvědčenf l'istinné. - Toto. Ulstanovení se tedy nevztahuje na s,po
lečnos,H uzavír.ané dle občanského zákOlna,; tytO' podléhají. pnplatku 
pouze tenkráte, byla-li o nich sepsána listina; 

c) stejně nastává povinnost pop'latková nehledk na osvědčeni 
IisUnné při srn I o u v ách s I uže b n í.c h, ledná-li se o celkovou 
roční úpiatu za práci nejméně 6.000.- Kč. 

Případy tyto jsou dalším průlomem posavrudní stěžejní zásady 
norem práva pop'latkového, že právní jednání, pokud se nejedná o 
převody nemovHostf nebO' z ,důvo.du úmrtí, podléhajrÍ poplatku pouze 
teKdy, byla-li o ÚiDh vyhotovena právní :Jistina. Důvodem tě.chto sub 
a), b) i 'c) uve·dených zásad jest - jak praví příslušná zpráva f.inanč
ního výboru Národního shromáždění - »rovnoměrné zatížení po- 1 

pl,atntctva, jemuž 'se jednotlivé třídy .'poplatnÍků vymykaly tím způ
sobem, že postupem času pro svá právní jednání volily no.vé formy, 
11a které p,latný pOP,latkový zákon nepamatnval«. 

d) finančním úřadům příSiluší pTávo nahlížeti do. knih podle zá- r 

kona o 'p'římých 'osobních daních (§§ 272.-279.) a jeho dodatckh, 
zvláště císařského nařízení ze dne 16. března 1917 Č. 124 ř. z. - Po
savadní norma (§ 4,3. poplatkového záko.na z roku 1850.) se obmezo
vala na povinnost osob poviilll'ý,ch ku přímému placení popLatku 
předložitt úřadu průkazy a pomŮ'cky potřebné ku vyměření' poplat
ku. PřiznánI práva nahlédání do knih sh:leda1 finančnÍ" výbor Národ-
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ního shromáždění nevyhnutelně nutným, »jednak pro obtíže, které 
pro neúpllnost a nedokonalost ustanovení poplatkovÝ'ch v tomto 
směru působrH rinančním úřadům právě největší poplatníci (společ
nosti atd.), jednak vzhledem k tomu, že v tomto novém zákoně po
platnost při určitých právnkh jednáních (darování, smlouvách spo
lečenských a služebních:) učiněna byla ne'odvislOU' od sepsání listiny, 
a tu by (zvláště při smloúvách služebních) bez práva nahlédání do 
knih stalo se celé ustanovení to pro bezmocnost finančních úřadů ú-
pIně bezcenným«. -

»O~tatně - praví dále zpráva finančního výboru - nelze na
hlédnouti, 'proč by finanční úřady pro daně přímé měly míti ro.zsáh
:Iejší moc vůči popJlatník'ůři-t , nežli při poplatcích, ač se jedná o ve
řejné dávky úp1lně pfíbuzné«. 

Konečně dlužno poukázati na to , že tento zákon (§ 7.) zrušuje 
ustanovení odst. 2. §u 8. zák. ze dne 18. června 1901 ř. z. Č. 74 o po-
platcích z přey,odu jmění. (dí:lčí smll'ouvy . -

Pokud: předpisy posud p~latné na Slovensku a, Podkarpatské 
Rusi rozcházely se s uvedenými novými ustanoveními citovaného 
zákona, by~y podle § 10. tohoto zákona rozšířeny nařízením ze dne 
24. června ~920, ČÍ'S. 403 Sb. z. a n. i na toto území. 

Ad 11. Jak ad 9. uvedeno, byly stupnicové poplatky dle stup
nice I. zvýšeny na 0'4% horní hranice ' stupně; jelikož směnky vy
stavené na dobu kratší šesti měsÍ.ců, tedy h~avně s'měnky obchodní, 
podlléhají dle § 4. lit. a) zákona ze dne 8. března 1876, ř. z; Č. 26 stup
mci r., byl by tímto zvýšením velmi zasažen 'obchodní a průmyslový 
život. Byl tudíž vydán zvláštní zákon ze dne 7. dubna 1920, Č. 249 
Sb. z. ,a n., jímž byly pro směnky označené v § 4. al a) a v § 8. 
a1. a) zákona z roku 1876~ podrobené dosud poplatku podle stupnice 
1., zavedeny poplatky nižší ve výši 0'2% horní hranice stupnice. TýŽ 
p'opla;tek zaveden oj pro kupecké poukázky dle zákona ze dne 13. 
prosince 1862, ř. z. Č. 89, pokud pod:léh'ají směnečnému pop'llatku 
(saz. pol. 97/11, čÍs. 2 b), aa). 

Ad 12. Dle § 19. nařízení platí se ze zápisů práv zástavních do 
rejstříku lodí námořní.ch (§ 15: a- ná,sL zák. ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 316 Sb. z. a n.) tytéž pop~atky jako při zápisech do knihy po
'?;emkové a jest obdob1]ě použíti pfedplisll _v~0!!1!o směrl! E:latnýc!l. -

Ad 14. Pop.]:atkový ekvi,valent plaH se náhradou za převodní 
po'platky mezi -žj.v~Tmi a na případ smrti, které státu ucházejí při 
majetku osob nefyskký·ch a odvádí, se ' periodicky každý,ch 10 let. 

I Základní ustanovení o ekvivalentu jlsou obsažena v sazební položce 
57/106 B, e) zákona ze dne 13. prosince 1862, Č. 89 ř. z. a provádějí 
se PTO každé desíti1etí zvláštním nařízením '(decenalním) 

- Toto naříizení vydané pro ,osmédesetiletí (1921 až včetně 1930) 
přebfrá v podsta:tě ustanovení ·decenálního nařízení dosavadního, a 
odcnyluje se od nich jen tam, kde změna jest odůvodněna novými 
poměry nebo zkušenostmi v tomto desÍ'tHetí získanými. Vztahuje se 
jel!... l)a Čechy, Moravu, S1ezsko a na území administrativně k nim 
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phvtělená, tedy nikoliv též na Slovensko, kde nastalo nové období 
ukládací před krátkou dobou, totiž _ 1./1. 1918. 

Z provedenj'rch změn slušÍ' j'ako nejldúle'žitější vytknouti úpravu 
§u 12. Tu zvýšeno minimum reální hodnoty pro vyměření ekviva
lentu při pozemckh a budovách, pod~obený'ch domovní dani třídní, 
a to na 300 násobek daně pozemkové (na místě 108 násobků) a na 
300 násobek domovní daně třídní, TI domů nový'Ch beze s!levy (na 
místě 100 respI. 150 násobků). U domů podrobených domovní dani 
činžovní stanoveno rn:inimum 20 násobkem ryzího činžovního vý
nosU' (na místě dosavadního 16 násobku). Zvýšení dosud platných 
násobků stanoveno proto, že neodpovídaly naprosto obecným ce
nám, jež 'mají býti podkladem vyměřov,acím. 

Ostatní dů~ežitější změny dosavadních ustanovení obsahují do
plněk §u 5. ustanovením o 'právu nahilédání do knih podle § 8. zá
kona ze dne 7. lledna 1920, Č. 31 Sb. z. a n. jakož i různé vysvětlivky: ! 

tak v § 4. uvedeny podrobněji poplatné subjekty; v § 17. stano
veno, že pokladní hotovost, jež se skládá ze subvencí a jest určena 
ke k1rY'tí běžnýeh vydání, není podrobena ekvivalentu; ustanovení 
o osvobození výděilečných společností C§ 24.) uvedeno v souladi s 
iudikaturou; v § 27. osvobozeno movité jmění školnÍ'Ch obcÍ' a 
fondŮ!; dále byla do nařízení zařazena platná ustanovení o stavebním 
právu a o obecně p,ro,spěšný,ch sdruženích stavebnfch (§§ 15. a 16.:L 

V této části sluší poukázati na to, že t a x y z -propůj~če-ni šlech
tictví, řádů, titulů odpadají, poněvadž zákonem ze dne 10. proslnce 
1918, Č. 61 Sb. z. a n. šlechtictví', .řády a _ tiltu:ly byly zrušeny. 

IV. Všeobecná' daň z p'řevodu statků a pracovnkh výkonů, daň 
přepychová a daň z tržby cenných papírů. 

1. Všeobecná daň z převodu statků a z pracovních 
výk on ů.1) . 

Zákon ze dne ll. prosince 1919, čís. 658 Sb. z. a n.; prvé pro
váděcí nařízení ze dne 17. prosince 1919, čís. 659 Sb. z. a n., druhé 
ze dne 20. ledna 1920, Čí;s. 66 Sb. z. a n. a třetf z ll. března: 1920, čís. 
156 Sb. z. a n. Zákon ze dne 29. ledna 1920, čís. 70 Sb. z. a n.,· jímž 
se pro Slovenska pozměňuje zákon ze dne ll. prosince 1919, Č. 658 
Sb. z. a n. 

Zákon tento pozbude účinnosti koncem roku 19'23; jest však 
více než pra,vděpodobno, že vzhlledem ku svému výno1su zůstane 
i na dárle v platnosti. Řekli jsme sice na počátku tohoto pOjednání, 
že se omezíme na dobu do konce roku 1920. Zde však s:luší. učini1:i 
výjimku. Vláda podala totiž v roce 1921 posl1anecké sněmovně Ná
rod:ního shro'mážděnÍ nový náv'rh (tIsk 1196), jímž celý posavadní 
zákon se částečně mění a částečně doplňuje, a jenž poJímá i. zákon 

1) Viz: Daň, z převodu statků a z pracovních výkonů a daň přepychová. 
Zákona nařízení. Uvod a vysvětlivky napsal Dr. Karel Engliš. 

12 
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" pro Slovensko. Návrh jest podán ve formě nového úplného zákona, 
takže přehlednost ustanovení o tétO' dani není nikterak dotčena. 
Padáme razbor na podkl.adě ~ládního návrhu. 

\ 
Zákon se 'rozděluje na tř'i části.; všeobecná daň z převodu 

statků a z pracavních výkonů (§§ 1. až 2'3.), daň přepychová (§§ 24. 
) až 40.) a kanečně ustanave.ní spal'ečná a závěrečná C§§ 41. až 50.). . 

Zásadní' ustanovení pod:Je části prvé isou všeO'becnými! a jsau 
platnými pro aba druhy da.nL Dle § 214. vztahují se tatiž na daň pře
pychlovnu vše'chna ustanovení části prvé, pokud se v části druhé 
nestanaví výslovné úchylky, anebO' pokud nejsau ustanovení části 
pTvé v. rozporu s ustanaveními části druhé. Ona druhy daní se 
však navzájem vylučují; převad nebo výkon padrabený. dani p,ře
pychavé není podraben všeabecné dani, dle části prvé (§ 30). Pro 
aba druhy dlaní platí subsidierně p.ře.d:pisy a daních asobních (§ 47.). 

A. S k u teč TI o s t i, n a něž z á k O' n Lt p í 'n á j i sté p r á v n í 
p o v in n o s t i (dle hlavyt prvé). 

1. Pře vod y s t a t k ů (d o dá v k y): 
Zákan raze,znává 'Převady úp1latné a ·belJúplatné. 
Úplatné převody isou skutečnostmi, na něž zákan víže jIsté 

právní: povinnos.ti tehdy, i snu-liJ : tuzemskými, převádějí-li se i'imi 
určité statky (§ 2.) a dětlí-l,i se ku spnnění smlouvy zcizavací, smlou'vy . 
a dno a abchody komilSianář·ské. Pokud se týče právníhO' pajmu 
převodu; sluš) poznamenati, že dle adstavce 2. §u 1. na to-m nezá
leží, byla-li dodávka opravdu uskutečněna, aneb p'latí-li pO'dl.e zá
kona za uskutečněnou, nebo dál'e byla-I.i skutečně 'Převedena fysi-tká 
držba, aneb s:ta,}'-U se převod bez skutečného odevzdání fysi.cké 
držby. Převodem sluší tedy razuměti právní je·dnání, jímž nabyvatel 
statk'Ů získává právního titu;lu na uskutečnění převodu. Náleží sem 
tedy i převod pa'uhým prohlášením dle § 4128. abčanskéha zákona. 
pľ'ajevi.!-Ili taUž zc1zovatel svall' vůli, že chce statek držeti příště 
jménem nabyvatele, a pouhé uzavření kupu bez vlastního p'řevodu . 
věct (!§ 1053 obč. zák.). Zákon nepředpokládá dá1e sauhlasnou vůl.i 
zcizovate1e a příjemce , paněvadž dle adst. 2. §u 1. na tom nezáleží, 
děje-li se dodávka dobrovolně , nebO' na zákla·dě zákannéhol nařízení, 
či úředního příkazu; náleží sem tedy ř p,řevady na základě dražeb 
(kramě dražeb vnucených, § 4.). Pili, abchodech komisianářských 
zdaňuje se vždy samnstatně převaď statku mezi kOlTŮ!tentem a ko
misianářem a převad mezi komisionářem a osobau třetí, ' i ~dyž . 
kamisionář nenabyl ani držby anil vlastnictví zbaží. 

Be,z ahledu na úplatnast jsou skutečnasti, na něž zákon upíná 
Hsté právní povinnasti, dodávky mezi · různými závody téhož pad
niku a dadávky mezi souv:islými podnjky a závody téhaž majitele, 
jakož .i 'převody předmětŮ' 'b vlastníhO' podniku pro domácnast (včet
ně osob služebnÝ'ch a čeledi), neb jiné nevýdělečné upotřebení a prO' 
zaměstnance podnikatelovy (§ 1., odst. 4. a 5.). . 

Pro povinnosti spajené se skutečností' převodu jest, jak po
zději uv,idíme, důleži,tou akalnost, zda se převod děje podnikatelem, 
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či pouze příležitostně nepodnikatelem. Podnikatelem jest dle zákona 
(§ 6,) fysická nebo právnická osoba, která provozuje samostatnou 
výdělečnou činnost v i'akémkoliv povolání, jak ve výrobě prvotní, 
tak v průmys!:u, obc,hodu, dopravě nebo v itném povo~ání; úmysl 
zisku není ~dle zákona) podmínkou. Zákon tedy předpokládá: rvýd'ě
lečnou činnost jisté osoby, 'ni'kolivi však úmysJ z'tsku. Jest nesnadno 
stanovitř hranici mezi výdělečnou čJi,nností , při níž tohoto úmyslu 
není. Chtěl-H tedy zákon úmysl z1sku vyloučiti , bYllo by snad bývalo 
lépe - v souhlase s § 1. - poznačiŤli: onu samostatnoU' činnost ni
koliv ja'ko výdělečnou, nýbrž jako úpllatnou. 

Pojem samosts.!Ťného závodu v l'ámdpodniku vymezuje odl-

o s tavec 2. §u 6. 
2. V ý k ony p r a c o v TI í: 
Zákon rozeznává i zde výkony úp,latné a bezúplatne. 
Úplatné výkony jsou skutečnostmi, na něž zákon ví že Hsté 

právní povinnosti, t.ehdy, jlsou-li: tuzemskými a iso't\l-li předmětem 
samolS'tatného podnikání (řemeslné a průmyslové zpracování do
daných hmot,dop,rava všeho druhu, výkony samostatně provozo
v aných svobodný.ch povo:Jání a ji.né výkony uvedené v § 3.). Ani 
zde nepředp01dádá zá'kon , že výkon musí býti oprav.du uskutečněn, 
nebo platí-li podle zákona za uskutečněný; sluší tedy i zlde říd, že 
výkonem jest v právním smyslu jii'ž takové právní jednání, jímž 
oprávněný zí'skává P1rávního titulu na uskutečnění výkonu. Po
dobně nepředpokládá zákon souhlasu stran výkonem povinných a 
z výkonu oprávněných, poněvactŽt dJe odstavce 2. § 1. na tom ne
záleží, děje-Ii se výkon dobrovolně, anebo na základě zákonného 
nařízení, či úředního ·příkazu. 

Pokud se týče bezúplatných výkonů, sluší sem řaditi výkony 
mezi růz'nýmí závody téhož podniku a mezi souviislými podniky a 
závody téhož majitele (§ 1., o·dst. 4.). 

Pojem podnikate!.e jest z,de tý'ž jako p,řL skutečnostil dodávky. 
Příležitostné výkony nepodniikatel·ů nejsou spojeny s žádnými práv
nimi ustanoveními, jak vysví'tá z uvedeného §u 3. 

Stejně nejsou právní povinnosti spojeny s dodávkamil a vý
kony vypo.čtenými IV' § 4. 

B. P o v i n n o s t i stě m i t o s k II teč n o s t m i s p o jl e n é. 
Všechny povinnosti s každou z těchto skutečností spojené tvoří 

dohromady povi'nnost berní. Záko.n p'raví v § 11., že při úp,l.atných 
dodávkách nebo výkonech podnikatelů »vzniká nárok státu na daň 
v době 'p.lacení'« Ck1romě přípaJdú uvedených v přechodných usta
noveních dle § 49.). Paragraf ll. jest nadepsán »Vznik daňové po
v,innosti«. Tento p'aragraf stotožňuje tedy nárok státu na daň s ».da
ňovou« povinnosti. Jest touto' » diaňovou« povinností míněna po
vinnost berní, čt platební? Platební pov,innost jest zajisté v povin
nosti berní obsažena. Jest však jen součástkou povinnosti berní, 
která jest pojmem šÍTším, poněvad;ž obejímá všechny právní po
vinnosti stanovené zákonem. J edlllou z prvních povinností - mí-
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něno časově - jest povinnost podniJkatele jako plati!tele daně ohlá
siti v. jisté lhůtě' podnik finančnímu úřadu. Podnikatel jest, jak jsme 
již uvedli, 'Osobo.u provozující samostatnou úplatnou činnost, čili 
podnik j,est provozováním této či'nnosti; ohl'ašovací povinnost (§ 14.) 
stíhá tedy podnikatele, jakmile započne provoz'ovati samo.statnou 
úp~latnou činnost , týkajíCÍ' se příslušných předmětů> (§ 2.). Berní PO'
vinnost jest tudíž spojena se skutečnosltí provozování této. činnosti 
bez ohledu na to, zda ku právnímu jednání znamenajícímu převod 
skutečně došlo.' či nikoHv, tím méně , Zlda došlo ku ·placení. Nedá se . 
tedy mysliti, že by daňová povinnost, jel-li jil míněna v záko.ně po
vinnost berní, byla dána teprve v době placení. Dle našeho, názoru 
jest tedy da,ňová povinno~t dle § 11. p,ovinnostf platební, čemuž o.d
povídá i ,rčení »nálfo.k státu na daň« , t. j. nárok na zap'laceni daně. 
Platební povinnost jest olvšem, jak jsme již řekli, obs.ažena v berní 
p'ovinnosti a jest tedy také dána již okamžikem provozování úplatné 
ótunosti, pokud se toto týTká p.říslušných p·ředmě1tů. To O'všem ne
vylučuje, aby zákon mohl p:j n ě n jl této platební povinnosti vázati 
na j'inO'u skutečno.st , která následuje po skutečnosti , s ní,ž jest spjata 
pOovinnost berní. Myslíme tedy, že § ll. má na mysli povinnost pla
tebnÍ a hodilo by se tud,íž 'lépe za nadpis §. 11.: Vznrk platební po
vinnos'ti. (S h'lediska normativního by bylO' ovšem říci: Skutečnost, 
s níž jest spojena povinnost platiti: daň.) Tento. výklad není: v roz
poru s § 20., který praví, že daň dlužno zapraviti do 30 dlnů po do
ručení daňového. výměnx, neboť daňový výměr není nějakým kon
stHutivním aktem, jenž by povinnost platební vytvořO'va'l; jest pou
hým oznámením osobě povinné daň platiti , ž e a k 00 11 i k má pla
titi. D01~učení platebního výměru z'namená pouze, že plněnÍ' platební 
povtnnosti v okamžiku placení úplaty ji'ž dané může býH státem 
vynuceno. Ostatně i, odstavec 2. § 20. označuje daňový výměr jako 
pouhé úřední vyzváníl a přikazuje , že pod:nilkatelé jsou povinni pla
titi daň v jisté době bez jakéhokoUv úředního vyzvání. 

Co se tfrče dodávek a "ý-konů, při nichž zákon úplatn.ost ne
předpokládá, sluší říd totéž; i zde tedy vzniká povinnost berníl -

jedná se zde též o podniky, tedy i o pO'dnikatele - provozováním 
úplatné činnosti podntkatelem a pilatební povinnost, jak praví zákon, 
v době dodáV1ky resp. výkonu. 

Nepodnikatel.ř zákon neuldádá podobné povi'nnosti ohlašovací ; . 
dle § 15. odst. 2. se při dodávkách ne:p·odnikatelů platí a: při draž
báchdobrovolných 'Se vyměřuje a plat.í daň při každém jednot1ivém 
prodeji. Paragraf 13. pak uktJádá příIežiltostnému dodavateli nepod
nikatelí povinnost do jisté lhůty po uzavlřenr ohchodu vydati naby
vateli »potvrzení« s obsahem normati:vně stanoveným a toto po
tVlrzení kolkova'ti ve výši daňové saz,by. Praví-U tedy § ll. odst. i, 
že při dodávkách nepodrrikatelů vzni1ká nár·ok s.tátu na daň v době , 
kdy bylo vydáno toto potvrzení, praví tím, že s~utečností~ s níž 
jest spojena berní pOovinnost, jes[ táž skutečnost , s ní'ž jest dána 
povÍ'nnoStt platební. Naďpis §u ll. pro fen t o případ od:povídá to-
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muto znění zákona; poněvadž však ant pro tento případ by nadpis 
§ ll.: »Vznvk platební povinnosti« nebyl, nesprávným a případy do
dávek a výkonů podntka1e.1ů budou zaj'isté tvořiti velikou většinu 
případu zdanitelných vůbe,c, bylo by se bývalo doporučova,lo z 
llvedených důvodů nadepsati § ll.: »Vznik platební povinnosti'« . 

Nyní 'přejdeme ku je.d.noltlivým p,ovinnostem. 

1. Povinnost ohlašovacÍ': 
a) p ř ,1 pře vod ech s t a t k ú: 
Dle!§ 14. jest podnikatel jako 'Pl'at~tel: daně povdnen ohlásiti' svůj 

podnik finančnímu úřadu v jisté lhů-tě; řekli jsme j,iž, že se tím má 
rozuměti provozování samostatné úplatné činnosti, týkající se před-
mMů uvedenýdh ~ § 2. Táž povlinnost stihá tuzemské zástupce ob
chodní'ků a živnostníků, kteří, mají své bydliště nebo sídlo v cizo
zemsku, avšak udržují v tuzemsku p0'bočlku, provozovnu nebo 
kancelář. 

Nepodlnikate'le nestihá žádná ohlašovací povinnost. Za to však 
jest nabyvatel, jemuž pří:ležjJtostný dodav~ter nezastal v čas žád
ného listinného potvrzení, dle § 13. odst. 1., ,povinen do Hsté lhůty 
po uzavření obch0'du učiniti o tom oznámeni finančnímu úřadu. 

Neplnění' tě,chrt,o povinností se trestá v prvém případě dle § 43., 
v druhém dle § 4'2. 

b) při výkonech: 
Pokud se týče podnikatelú, platí zde totéž, co jsme řekli 

pod a). Při příležitostných výkonech nepodnikate'lů není zákonem 
uložena žádná ohlašovací povinnost. 

, 2. P o v in n o s t při zná 'll í d a 'll ě : 
Dle § 17. jest podnifka'tel jako pla,ti1tel 'daně, ať se jÍ'ž jedná o 

převod statků a' pracovní' výkon, povÍlnen do konce ledna každého 
roku podati za minulý rok přiznání daňové, obsahující souhrn platů 
přijatých během daňového období,; neučiní-li podnikatel zad'ost této 
povinnosti, zvýší se mu celková da,ň o 10%. Není-li! př.iznání správ
né nebo úplné, může finanční úřad provésti odhad celkové sumy 
úpla1 na základě pomůcek, jež má po ruce a vyměř,iti daň na p,od
kladě tohoto odhadu ('§ 19.), po případě může nepoctivý fatent býti 
trestán dle § 42. 

Při dodávkách nebO' výkO'nech nepodnikatelů není této po
vinnosti. 

3. P o v in n o s ,t p I a t e b ní: 
Přip0'mínáme předem, že vše, co v tomto b0'dě uvedeme o 

dodávkách podnikatelských, bude platit,j,' též 0' pracovních výkŮ'
nech podnikatelů. 

a) O skutečnosti, SI nÍ:ž j,est platební pov~nnost spojena, již jsme 
promluvi'li. 

b) Subjek!ty této povinnost1: 
Dle § 5. jest subjektem daně: 
a) podnikatel, v jehO'ž podniku nebo závodech se dodávka nebo 

z'danitelný výkon děje, 



- 174 -

fl,) v konkursním řízení konkursní správce, 
y:) při dražbách mimosoudnkh ten, ~do dlražbu provádí, a při 

dražbách soudních ten, kdo o dražbu žádá, 
~o.) při dodávkách nepodnikatelů (příležitostných) v prvé řadě 

dodavateL předmětu. Za takové dodávky se považuj.í také dodávky 
podni'katelů, jež jsou však vZihledem k povaze podniku příležitostné 
a do rámce podniku nespa,dají. Z výkonů př'Í'ležitostných nepod
nikatelé daně nep1latí; srovná!ním stylisace § 5." čís. 1 až 4 vzniká 
však pochybnost, zda výkony podnika'telů., jež vzhledem k povaze 
podniku jsou příležitosltné a do rámce podniku nespadaj.í, jsou .z.c1a
nitelnýmir čl nikoliv. V druhé řadě jest při dodávkách ne.podn1katelll 
subjektem ·platební povinnosti nabyvateL dle § 13. odst. 6. 

Od: ,dlaně osvobozené subjelkty uvádi, § 7. 
c) Rozsah povinnosti. (Podklad pro vyměření daně.) Dle· § 9. 

se daň vyměřuje- z úpl\aty (za -dodávku nebo výkon); úpla,tou jest 
vše, 'CD nabyvatel muslH vynaložitir k nabytí ,dodaného předmětu 
nebo výkonu. 

V případech beZlúplatných převodů a výko:nú (§ 1., odst. 4. a 5.) 
tvoří' vyměřovací zák,lad cena úřední 'lleho v mís1ě obvyk1á. 

Daň 6iní 2% úplaty z-danite,lných dodávek nebo výkonů (§ 10). 
Jedná-U se o [dodávky nebo výkony podnikatelské,nevymě- . 

řuje se daň za každou jednotlivou dodávku nebo výkon. Zde tvoří 
vyměřovací zákla'd souhrn úplat přijta,týchpodniikatelem v jednom 
celém daňovém období; tí'mto jest kalendářní rok (§ 15). Výjimku 
uvádí § 15., ods'Íavec 3. Zhšťování tohotO' souhrnu děje se na zá
kladě přiznání daně; o této povinnoslti bylo jii-ž promluveno. Zde 
sluší j ,eště připomenouti, že od vyměřovacího základu (ročního s.ou
hrnu úplat) l.ze odpočítati úplaty vrácené během daňového období 
(§ 18). Důvod vrácení mŮ'že být1 rozl:ičný; zálkon příklad.em uvádí 
dodatečné zrušení obchodu nebo povolení slevy; j~nými slovy ře
čeno, z vrácených úplat se daň neplatí. 

Má-li finanční úřad přiznání, za nesprávné nebo za neúplné, 
může za podmínek uvedenýtch v § 19. a zavedených ve vládním 
návrhu po vzoru zákona o osobnkh daních př'Íil11ých provésti odhad 
celkové sumy výpl'at podrobený·ch dani bez dalšího spolupůsobení 
poplatníkova na základě pomůcek, jež 'má po ruce (kontumační ří
zenO. 

Pro případy bez;úpla,tný·ch převodů (dle § 1., 'ods1. 4. a 5.) není 
způs.ob zjištění vyměřovacího zák.Jadu určen zákonem a jest pře
nechán provádědmu naří'zení ministra financí (§ 9., odst. posIt~dní). 
Máme za to, že příslušná ustanovení bylo by lépe pojati do zákona. 

PN dodávkách nepodnikatelů tvoři vymě1řovací zákla,d úplata 
při Ikaždém jednotlivém prodeji; stejně i při dražbách dobrovolnÝ'lch. 
Přitom se považuje několik prodejů provedených jedním aktem za 
prodej jeden (§ 15.). V.rátí-li se úplata, není dle výslovného znění zá
kona (§ 13., odst. S.) v tomto- případě nároku na vrácení daně. 

d) Doba p'lnění' této povinnosti: 



- 175 -

Dle § 20. vyměří, pokud se jedná o dodávky nebo výkony pod
ntkatelů, příslušný úřad daň a vydá poplatníkovi daňový vÝměr. 
Poplatník pak jest povinen zapraviti- do 30 dnů po dOJručení výměru 
v hotovosti obnos ll! příslušné státní pokladny. O významu tohoto 
výměru a o poměru § 20. Iku § 11. jsme již promluvili při pojmu 
bernÍ! povinnosti. 

Při dodávkách'nepodniJkate,llr má .platební povinnost býti plněna 
(§ 11., odst. 2.) v okam,žiku, kdy dodavatel ~ystaví nabyvateli »po
tv,[zení« podle § 13., odst. 1. V těchto piřípadech nevyměřuje daň 
úřad, nýbrž dódavatel , sám'; daň pak se platí buď na potvrzení sa
mém kolky, nepřesahuje-li 100 Kč, nebo se~ 'je-li vyššíl, odvede v ho
tovosti u berního úřadu. 

e) Vrácení daně. 
Již dříve jsme se zmínili o tom, že vrácené úp,laty, jedná-lL se 

' o dodáv.ky nebo výkony podnikatelské, mohou býti z vyměřova
cího základu vyloučeny (§ 18). V § 22. dovoluje zákon vrácení daně 
Hž zaplacené, .byla-li nevyměřená daň ' o my '1 e m zaplacena. Toto 
ustanovení nevylučuje tedy případu, kdy daň placená kolky byla 
omylem zaplacena ve vyšší, míře než po zákonu příslušelo. Byla-ii 
daň nesprávně vyměřena úřadem, má' poplatník právo stížnosti dle 
§ 21.; vrátí-U se pak zaplacená daň následkem stížnosti zcela nebo 
z čás,ti nahradí se i zátkonné úroky z vrácené části (§ 21., poslední 
odstavec). Jiný p'řípad vrácení daně uvádí 'zákon v' § 22., odst. 2. 

n Neplnění platební povinnostL 
Neplnění platební povinnosti, při dodávkách nepodnikateIů trestá 

sedle § 13. a 42.; vedle těchto trestů nebo, při po.platných úkonech 
podnikatelů jest prostředkem vynutttelnosU plnění 'této povinnosti 
exekuce (§ 23.) a ' pov'~nnos.t platiU úroky z prodlení (§ 20.). 

4. J i n é p o v i' -ll n o s 't L 
a) P.odnikatelé Gako platitelé daní) jsou povinni vésti jli,sté z á

z na m y a uschovávati tyto, jakož i dopisy, obchodní knihy a jisté 
listiny po 5 let; dále musÍ' trpěti vstup finančních orgánů d.o pro
vozovny a obcho'dních místností za účelem kontroly, podati těmto 
všechna vysvětlení, ji.C'hž jest potřebí ku vyměření daně a předlo
žiti jim j,isté listiny (§ 16.). Neplnění této Ipovinnosti se trestá dle 
§ 43. 

b) P o v ~ n n o str uče ní-. Zákon uvádí v § 8. solidární ru
čení nabývatele převedeného, podniku s býValým majitelem podniku 
za daň připadajíd na běžné daňové období, nabyvatele při do
dávkách nepodnikatelů s dodavatelem za daň z dodávky, osob od
povědný1ch za správu právnických os.ob s těmito osobami, -zástupců 

' cizozemských 'podnikatelů' ; dále ručení tuzemského nabývatele před
mětu při dodávkách osobami ne,majícími v tuzemsku ani bydHště, 
ani provozovny, ani odbočky, ani jiného zastoupení. 

Zákon ukládá) dále podnůkům, které jen přechodně po dobu 
kratší, jednoho roku v tuzemsku provozují činnost, povinnost slo
ži-ti na požádání finančního úřadu jistotu za daň (§ 15.). Ze zákona 
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není vidno, zda tato jistota . může býti exekvována, poněvadž § 15. 
toho neuvádí, a dle § 23. mo.hou býU exekvovány pouze nedoplatky 
daně, daňové splátky, úro.ky z prodlení, daňové tresty a pořádkové 
pokuty. 

c) P o v i n'll o s t k 'm I čel i vos t i. Tato povinnost jest dle 
§ 41. uložena státním zřízencúm a ·osobám, které z úředního příkazu 
s.polupůsobily při vyměřování daně· ; neplnění této povinnosti. stihá 
se zvláštním trestem dÍ'e § 42., odst. 4. 

d) P o v 'i n n o s t s o u čin n o s t i o s '0 b n e ú ř e d TI í c h 
a p o v i II no s t s v ě' .cl ·e c :k é a z n ale c k é v ý p o věd i. Viz 
§ 46; neplnění se trestá dle § 42. a 43. 

2. Daň pře p y c h o v á. 

V hlavě druhé pojednává zmíněný zákon ze dne 11. prosince 
1919, čís. 658 Sb. z. a n. o dani přepycho.vé. Jak již dříve jsme po
dotkli, mají ustanovení této. hlavy pouze doplňovací povahu, t. j. 
všechna ustanovení o všeobecné dani z převo.du statků a pracovních 
výkonů podle hlavy první se vztahují i na daň přepy:chovou, pokud 
se v hlavě druhé nestanoví výslovné úchylky, anebo. pokud nejsou 
ustanovení hl·avy první v rozporu s ustanoveními hlavy druhé (§ 2'4). 
Daň přepychová sama jest však daní samostatnou s daní podle 
hlavy prvé nesouvisející (§ 30, odst. 4). 

A. S k u teč n o s t i, s nim i ž z á k o n s poj u jej i sté 
p ľ á v 11 í p o v i n n o s t i, j s o u zde t y t o.; 

1. D rob n Ý pro d e jl těchto předmětův, uvedených v se
znamu přepychových předmětů, tvořícího dle § 26. podstatnou sou
částku zákona: kožešiny, nábytek (dřevěný nebo. kovový), skleněné 
ozdoby k osvětlovacím tělesům, o.světlovací předměty, jízdecké 
koně, pony, starožitnosti a sbírky známek, umělecké předměty, 
grafiky a plastiky, obrazy umělců, klavíry a některé jiné hudební 
nástroje s příslušenstvím, ušlechtilé hmoty (drahé kovy, drahokamy 
a!d.), hodiny, hodinky, kvMiny skleníkové a květinové soupravy z 
přírodních květin. 

Urobným prodejem rozumí zákon bezprostřední převod na 
spotřebitele, který předmětu nabývá bez úmyslu dalšího. podnika
telského (§ 25. zák.) upotřebení a zcizení. Pro dro.bný prodej jest 
nerozhodným, je-li dodavatelem podnikatel, nebo děje-li se prodej 
příležitostně nepodnikatelem. Ustano.vení pro drobný prodej. jsou též 
platna pro dodávky podniku do domácnosti majitele podniku pro 
vlastní potřebu. 

2. V Ý voz starožitností, t. j. předmětů'v uměleckého či histo
rického významu starších 50 let s vyloučením imitací. 

3. Tuzemské d o d á v k y výrobců těchto předmětŮ': cukrářské 
zboží, obložení stěn ze dřeva, parketové podlahy, zboží ko·Šíkářské, 
textilní potřeby (vyjma pravé cizozemské koberce, gobleny a oděvní 
látky převážně vlněné) , klobouky, deštníky, obuv, .sklo', některé po-
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třeby pro domácnost, sport, hru a dopravu, toHetní prostředky, 
brašnářské a sedlářské zboží, nožířské výrobky, výrobky umělého 
zámečnictví a pasířství , rúzné fotografie, umělecké vazby knih, ně
které hudební nástroje , optické přístroje, zbraně, výrobky kame
nické a sochařské a rakve. 

Sem spadají též příležitostné dodávky nepodnikatelú. Pro· po
jem »podnikatele« jest rozhodným ustanovení § 5. zákona. 

Pojem dodávky není zde zvláště vymezen; platí tedy pro po
jem dodávky v této hlavě dle § 24. zákona ustanovení § 1. zákona, 
o 'němž jsme prom:luvlli dříve. 

Výrobcem jest ten, kdo surov1ny nebo polotovary zpracuje 
v předměty, které dle své povahy, aniž by potřebovaly dalšího zpra
cován:ú nebo .přepracování , sloužÍ' přímému pou~ívání nebo k spo
třebě. 

U domáckého průmyslu pokládá se za výrobce podnikatel, 
který u domáckých dělníkú objednává a hotové v~'rrobky ve svém 
podniku prodává. 

Ve sporných případech o tom, koho sluší považovati za vý
robce, rozhodne státní správa C§ 25). 

4. D o v o ~ všech předmětú z ciziny, uvedených v řečeném 
seznamu. 

5. Pro n á j e m zařízených p o k o j ú v hostincích, hotelích, 
pensích a v domech soukromých při pobytu nejdéle tříměsíčním , 

činí-li (bez úplaty za stravu) nájemné za osobu a den více než 20 Kč. 
Jest lhostejno, děje-li se pronáj·em zařízených pokojů po živno
stensku čili nic. 

6. Z p r a c o v á n í hmot do d a n Ý ch k o n s ume n tem ta
kovým zpúsobem, že jeho výsledkem jsou předměty , uvedené v 
řečeném seznamu; za takové zpracování nepovažují se pouhé 
správky a opravy. 

B. P o v i II n o s t i s poj e n é s u v e den Ý m i s k u t e č
n o s t m i. Ber n í p o v i n n o s t v ú b e c. 

Z §§ 32.~ 39. a 40. zákona vysvítá, že skutečnosti , s nimiž jest 
ber n í p o v i n n o s t dle této hlavy spojena, jsou: 

1. Při dr ob n é m pro dej i (§ 32.) početím prodeje pří
slušných předmětfl jako podniku. Děje-li se prodej příležitostně ne
podnikatelem nebo při dodávce podniku do domácnosti majitele pod
niku pro vlastní potřebu (§ 25. , odst: 2.), jest berní povinnost spojena 
se skutečností převodu. 

2. Při v Ý voz ll' uměleckých předmMú jest spojena berní po
vinnost s početím provozování vývozu těmito předměty, provozu
je-li vývoz podnikatel- {'§ 6.). Vyváží-li nepodnikatel, vÍže se berní 
povinnost na skutečnost vývozu. 

3. Pokud se týče d o d á vek výr o b c i, početí výroby 
předmětú uvedených sub A., Č. 3. 

4. Při d o voz u z ciziny jest berní povinnost dána okamži
kem, kdy celní úřad uvolní zboží po skončeném celním řízení (§ 39.). 
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5. Pokud se týká pro na], m u z a říz e n Ý c h p o k o j ů 
(A., č. 5.), jest s posl. odst. §u 3,2. zákona zřejmo, že skutečnost, na 
niž jest upj.ata berní povinnost, jest početí provozování (hostinského, 
hotelového nebo pensijního) podniku nebo pronájmu v domech sou
kromých. 

6. Početí provozování podniku jest takovou skutečností i v 
případě z p r a c o v á ní , d o d a n Ý c h h mot. 

Uvederr:e nyní jednotlivé povinnosti, obsažené y berní po-
vinnosti. ' 

1. Povinnost ohlašovací: 
a) Povinnost oznámiti početí ob~hodu spolu s vyznačením pře

pychových předmětů, jimiž obchoduj,e, stihá podnikatele, obchoduje-li 
v d rob n é m pro dej i předměty uvedenými sub A'., Č. 1. Proda
vatel v drobném jest povinen dále ohlásiti ' dodatečné rozšíření pod
niku na nové přepychové předměty a zánik podniku (§ 32.). 

b) Při v Ý voz u umě I e c k Ý ch pře d mě t ů (§ 40.) jest 
vývozce, je-li podnikatelem, t. j. osobou provozující, pokucl se těchto 
předmětů týče, samostatnou výdě-lečnou (úplatnou) činnost, povinen 
oznámiti finančním úřadům početí této výděle,čné činnosti, jakož i 
dodatečné rozšíření podniku na nové přepychové předměty a zánik 
podni'ku; není-li vývozce podnikatelem, jest povinen ohlásiti pouze 
vývoz (§ 40.). 

c) při d o d á v k ách dle A., Č. 3.: Výrobce jest povinen 
ohlásiti početí podniku a označiti při tom druhy předmětů přepy- _ 
chových, jež vyrábí , ~§ 32.), dále dodatečné rozšíření podniku na 
nové přepychové předměty, jakož i zánik podniku. 

d) Při d o voz u z ciziny jest dle původního zákona první 
tuzemský nabyvatel povinen ohlásiti dovoz (§ 39.). Návrh vládní této 
povinnosti výslovně neuvádí a přenechává příslušné ustanovení 
nařízení. 

e) Ohlašovací povinnost, uložená podnikatelům' obchodujícím v 
drobném prodeji předměty přepychovými nebo výrobcům, stihá ob
dobně i podnikatele pro n á jmU' z a říz e n Ý ch p o k o j ů (§ 32., 
odst. 4.) a podnikatele, kteří z p r a c o v á v aj í d o d a n é hm oty. 

2. P o v i n n o s t pod, a t t při zná II í daň o v é. 
Tato povi'nnost jest zde táž, jako při všeobecné dani z obratu 

a z pracovních výkonů (§ 35.). 
3. P I a t e b n í p o v i n n o s t. 
a) Při d rob n é m pro dej i. Skutečnost, s níž jest spo}ena 

platební povinnost, jest posuzovati dle § ll. zákona, poněvadž zákon 
v hlavě druhé v této příčině nestanovÍ ničeho zvláštního. Subjektem 
povinnosti platební j.est zde podnikatel (§ 29., Č. 1.) nebo příležitostný 
dodavatel nepo·dnikate1, poněvadž dle § 25., odst. 2. při drobném pro
deH na tom -nezále'ží, je-li dodavatelem podnikatel, nebo. děje-li se 
prodej příležitostně od nepodnikatele. Za drobný prodeji považuje 
zákon (§ 25., odst. 2.) i dodavky podniku do domácnosti' majitele 
podniku pro vlastní spotřebu. Základem daně jest, je-li dodavatel 
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podnikatelem, roční souhrn poplatných výkonů dle přiznání daňo
vého ,~§ 33. a 35.) nebo odhad dle § 36., příp. § 19.; sazba daňová 
jest 10% z úplaty, přípa,dně 2:%, j,edná-li se o převody dle § 28. 
Je-li dodavatel nepodnikatelem; daň se nevyměřuje zvlášť , nýbrž se 
platí listinným kolkem dle § 31., příp. 13. Doba plnění povinnosti jest , 
jedná-li se o podnikatele, dána doručením daňového výměru (!§ 20.), 
je-li dodavatelem nepodnikatel, platí § 31., příp. 13. O právním rázu 
tohoto výměru platí totéž, co jsme řekli o daňovém výměru při vše
obecné dani z převo'du statků' a z pracovních výkonŮ'; tak jest tomu 
1 v následujících případech. 

b) Při v ý voz u umě I e c k Ý c h pře dm ě t ů do c i- . 
z in y. 

Skutečností, s ' ní~ jest spojena platební povinnost, jest vývoz. 
Subdektem platební povinnosti jest zde vývozce (§ 29., č. 2.), ať j.est 
podnikatelem či nikoliv (§ 40.). Základem daně jest sml.uvená cena 
a není-li jí, obecná cena předmětu v době vývozu do ciziny. Je-li 
vývozce po,dnikatelem, jest podkladem vyměření daňové přiznáni 
(roční stOuhrn úplat , § 33., odst. 1.) nebo za podmínek uvedených 
v § 19. odhad za celý kalendářní rok (§ 36.). Sazba daňová jest 101% 
z úplaty. Jedná-li se o vývozce nepodnikatele , vyměřuje a platí se 
daň' v každ,ém j,ednotlivém příp'adě (§ 303., odst. 2.). Doba plnění po
v innosti jest dána, je-li vývozce podnikatelem, doručením daňového 
výměTu ~§ 20.), není-li podnikatelem, vývozem předmětu (§ 40.). 

c) Při d o d á v.k á 'c h. 
Skutečnost, s níž jest spojena platební povinnost, jest posuzo

vati dle § ll. zákona (viz při dani z převodu statků), poněvadž zá
kon v hlavě druhé v této příčině nestanoví ničeho zvláštního. 

Subdektem této' povinnosti jest u dodávek výrobců dle § 29., 
č. 3. výrobce, u příležitostných dodávek nepodnikatelů dodavatel 
(§ 29., č. 5.), případně nabyvatel dle § 13. Pro případYJ konkursu 
a dražeb platí ustanovení §u 5., Č. 2. a 3., poněvadž druhá hlava ne
stanoví ničeho zvlášt,ního. 

Podkladem pro rozsah této povinnosti jest úplata; daň činí 
12 % (§ 30.), při dodávkách nepodnikatelů 10 % úplaty (§ 31.), pokud 
ovšem múže se předmět , hledíc ku jeho ceně, považovati podle se
znamu za přepychový. Jedná-li se o dodávky uvedené v, § 28., činí 
daň 2% úplaty (zlomky úplaty: § 30., odst. 2.). Vyměřuje se pak daň, 
jedná-li se o dodávky podnikatelů, na základě přiznání daňových 
z celoročních souhrnů dodávek (§ 33.); § 36. však připouští určiti 
daňový základ odhadem na celý kalendářní rok, příp. při zastavení 
podniku mezi rokem, odhadem za dobu skutečného trvání podniku 
podle § 19. 

Doba plnění povinnosti jest dána, jedná-li se o podnikatele, 
doručením daňového výměru (§ 20.). Pokud se týče dodávek nepod
nikatelů, platí o rozsahu platební povinnosti totéž, co bylo řečeno 
dle hlavy prvé. 

d) Při d o voz u: 
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Subjektem platební pavinnasti jest zde první tuzemský naby
vatel (§ 29., Č. 4. a § 39.) bez razdílu, Je-li davazce padnikatelem, 
t. j. pravazuje-li s davezenými předměty samastatnau výdělečnau 
činnast (§ 6.) či je-li nepadnikatelem. Základem daně jest úplata za 
davezený předmět; platítel daně musí prakázati cenu daváženéha 
předmětu účty, karespandencí nebo j~nÝm ha,dnavěrným způsabem. 
Zdá-li se výše úplaty finančnímu úřadu nepřiměřenau, jest finanční 
správa aprávněna převzíti předmět za udanau cenu a byla-li udání 
ceny adepřena, za cenu abecnau, která se vyšetří dle § 9. Sazba 
daňová jest 12% úplaty, ať již se jedná o padnikatele či nepadni
katele. Jde-li a nepadnikatele, vyměřuje se a platí daň při každém 
jednatlivém případě (§ 33.). Stanaviti dabu a způsab plnění této 
pavinnasti, pakud se týče podnikatele, ponechává zákon nařízení 
(§ 39.). 

e) Při pře p y c h o v ý c h v ý k o n ech: 
Skutečnast, s níž jest spajena platební pavinnast, jest pasuzo

vati dle § 11. zákana, paněvadž zákan v hlavě druhé v tétO' příčině 
nestanaví ničehO' zvláštníhO'. 

Subjektem daňavým jest dle § 29., Č. 6. padnikatel, v jehaž 
padniku neb závadu se zdanitelný výkan děje; zpracaval-li však 
dadanau hmatu nepadnikate:l, nepodléhá dani, paněvadž v § 29. není 
stanavena platební pavinnast nepadnikatele a dle § 5., Č. 4, jehaž dle 
§ 24. jest i zde paužíti, nepodni'katelé z výkanů př'ílležitastných daně 
neplatí. 

Razsah pavinnasti se řídí přiznaným sauhrne-m platů (§ 35., 17.) 
za daňavé abdabí, t. j. j,eden kalendářní rak (§ 33., adst. 1.), případně 
adhadem (§ 36., 19.). Sazba daňavá činí 10'% úplaty. Daba plnění pa
vinnasti jest dána daručením výměru daňavéha. 

Neplnění platební pavinnosti ve všech předcházejících přípa
dech [a)-e)] má vzápětí pavinnast p'latiti úraky z pradlení (§ 20.) 
a exekuci (§ 23.), jrakaž i tresty dle § 42. zákana. 

Pakud se týče v r á cen í d a n ě, platí prO. všechny uvedené 
případy především ta, ca jsme a tam řekli již při všeabecné dani 
z převadu statků a z pracavních výkanů. (§ 22.); dále uvádí zákon 
prO' daň přepychavau zvláštní ustanavení dle §§ 37. a 38. 

Kanečně sluší paznamenati, že zákan při dani přepychavé ne
uvádí subjektú daňových prO' případy kankursu a dražeb; jsau zde 
tudíž razhadný,mi ustanavení § 5. 

4. J i n é p o v i n II o. s t i. 
Zde sluší pauze uvé~ti pavinnast vyplývající z daňavé kantraly 

dle § 34., t. j. pavinnast vésti jisté z á p i s y; povinnast tatO' stíhá vše
chny padnikatele, kteří vy r á b ě' j í předměty přepychavé, zdaňa
vané v drabném pradeji (viz A., č. 1.) a předměty přepychavé, zda
ňované u výrabce (viz A., č. 3); dále jest ulažena tato povinnast 
padnikatelům, kteří a b cha duj í předměty zdaňavanými v drob
ném pradeji. Stejná pavinnast stihá i padnikatele přepychových v'{r_ 
kanů. 
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Jinak platí i pro tuto skupinu vše, co jsme uvedli při všeobecné 
uani z převodu statků a z pracovních výkonů ve skupině »Jiné po
vi.nnosti «; sluší pouze ještě poukáza,ti na povinnost nabyVatele před
mětu, dovezeného z ciziny, složiti záruku dle § 39., posl. odstavce. 

3. Daň z trž b y cen n Ý c hpa p í r ů. 

Zákon ze dne 9. října 1919, čís. 5<52. Sb. z. a n. mění ustanovení I 

§u 8., odst. 1. zákona ze dne 9: března 1897, čís. 195. ř. z. v tom 
směru, že daň z tržby cennj'rch papírů zap'ravuje se všeobecnými 
kolky republiky Českos·lovenské (na místě posava-dních zvláštních 
kolků). (Dokončení,) 

K otázce divadelního zákona. 
Al. Chytil. 

I. Přehled vývoje. 
Každj'r, kdo mě'l příležitost sJ'e.dovati rušný život ddvad!e.Jn~ho 

provoz.u z bezprostřední j,eho blízkost~, sezná brzy, že právní po
měry nárolda her,eckého jsou vzhledem k své zvláštní podstatě v>e 
svý·ch j'ednotli.vostech dal,eko 'k!ompllikovaněj,ší a rozmaJni~ějlší' nežli 
právní vztahy podnikU- jd'ných. 

Umě,lecká, duševní, s,flně na nervy jlctloud či!t1lll0st všech os.ob 
divadle zam(ěstnaných, V1yvoilává velikoU' citlivost pro sebemenší 
jevy žirvota divadelního. Mal'Lčkosti, drobnosti, jež by v p,odnqku 
jiném pominuty byly útrp11j'rm úsměškem, způsobují zde ne-li po
ruchu, tož jds,tě sihlj'r skřip'Ot kol stroje dli v a delního, r,ostou náhle ve 
vel[ké divade1níl u'd'álosti, které vš'alk zas,e brzy zrovna tak náhle 
pozbýVaj'í své dli.le'ždltosti a zajímavosti!. 

Diva,delní' či hereoké právo lest proto j1e'dnfm z Inejza,jímavějších 
právních pr,ob~émrů, jehož soi však vě1da i záko\llJodárstvÍ' všímaly do
sud až ve,lm.i málo , ponechávajiíce jeho bližší úpralVu zvyklostem 
a praksi.. 

Jest j.istě zjlev'em velmi zaj'ímavým, že není v Evroplě státu, 
kter;ý hy zákonem' upravoval v,ešker,é dfi'vadelnktvr; ani Něm'ecko , 
stát ,do světového plřev;ratu jd1stě až přesp'řmš pořád'ku mHorvll1Ý, zů
stalo v tomto směTu úp~ně pozaidu. 

Co pak bylo až 'dosud naprs;álllo v ohoru ·tlheoretické Uteratury 
vědecké., jest zastaralé, změněnÝ'm poměrůml dnešním naprosto ne
vyhov'ui'ící. Výrok Iieinzmannův vklni,ze »Deutsches Th'eaterr·echt« 
(vy,šIa u Becka v Mni,chově,), že mluví-Ii se o prárvu d,iv1aJdelnlím, 
zní to pomal,u jako p:ře'dstírání' k:lamných skutečnostÍ', vystihuje 
stálvajkí porně'ty Hstě dosti při1éhavě. 

Nelz'e se tudíž diviti, ž,e tuž'by po záko-nlné úpravě spletitých 
poměrů divad,elll1lÍch staly se koncem m,inulého a začátkem t,ohoto 
sto-letí stále více a V'Í'Ce ožeihavější111~ a []!aléhavějšÍmi! (lj přes své 
trva'lé neúspěchy ,neod'byrnějš'ímL 




