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náplně dehtovými barvivy a vysůkýmobsahem vody, ~da podle výnosu mi,
nisterstva ' v'eřejného. ~dravotnictví a tělesné výchmry 'ze dne 20'. května 
1922, ,č. 10.'558/II jesrt Ipřísada škrobovin v mzenátských vý~o.bcíCh :s vý
jimkou jaJternk řádně dekla~o.vána 'a ~da mn'0Ž1ství vůdy ' v uzenářském 
zboží ne.př€lsahuje55 pro.cent, 'zda maso, masné výrůbky a přirOlz8lllé Dbaly 
U'zená:ř1s.kých výrůbků nej!So!.l barveny - ~3Jkázál)to nařízením mi,niJste;rstva 
vnirtra a 'Obchodu lze dne 17. července 190'6, č. 14'2 ř. z. - aneb není použí
váno. zakázaných k'OllJservačnich prOistředků na př. siřilčiltanu so.dného., který 
přichálzí dů 'Obcho.du nejvíce po.d jmény Chri'Sta1sa;I~, HaCJksal'Z a pod.) ; . 

2. m:aso.vým ia rybím k o.n iS e r vám - tzda nej'sou ohaJrveny na ipř. 
dehtovými barvivy a konservůvány kyselinou benzoovou; j,ako. to.mu často. 
bývá u náhražek kaviáru; . 

3. m o li c e, zda není íPfibarvována Ibro.mi1čirtany a to. hlaWlě draselným, 
nebo.ť 'Ohsahuj e-li mo.uka tohotů vice než 0'·0'0'5 % j €ISlt Izdraví Š'kodlivá; 

4. I i m o. II á dám, zda nej so.u slazeny sacharinem, 'O c t u, t u k ů m, 
ko.ření a mnůha jiným potravinárrn. 

František , Muchk.a: 

ZMĚNY DANĚ Z OBOHACENí. . 

Nejdůležitějším ustano.venÍm ,zákona IČ. 178/1937 Sb. 'z. a n. jest § 4, 
po.dle něhož dary, uvedenÝ'lni v dodatku k Isazbě Izá;ko.na čís. 31/1'920' Sb. 
z. a n. a ,k '§ 3, :p]sm. k) vl. nař. č. 40'3/1920' Stb. z. a n., ro.zumějí Ise velšketrá 
poskytnutí, která :se po.dle popl1atkového práva maj í 'za dary pokládati 
(§§ 30' a 31 cís. nař. č. 278/1915 ř. z. a § 15 'zák. čl. XI/1918, o. poplatcích 
'z převodu majetku). Tím ko.nečně byl 'Odstraněn tz'nárrný rozpo.r mezi fi
nanční správ'0u a nejvyšším 'SiPráVlnfun soudem a vyslo.vena povinnost platiti 
darovací daň z darování movitých věcí n e'O s věd ,č e ln Ý C h ~ i IS t i Jl o. U bez 
ohledu na to, 'O jaký druh bezpllamého ~O'skytnurtí jde. Až dOlsud nejvyš'ší 
'správní ;s'Oud IZaJstával názo.r, že poplatnost darov-ání mlOvirtýoh věcí be'z li
stinného. O'svědčerní neplatí v1šeůbecně a 'že Ipři nělkterýoh VělIlováních mo.
vitých věcí nastává poplatno.st jen při 111srtinném osvědčenÍ. P'Odle nového. 
zák. ust'a1l!ovení jsou 'zás'adně po.dro.bena darůvací dani i listinou neosvěd
čená věna, výbavy a vůbec veškerá poskyt.nutí, která 'Se podle ustanovení 
,p'Opl'at'klOvéh'O [práva, uvédených v § 4 zák. ,č. 178/1937 Sb. z. a n., pova" 
žují 'za popl'atné dary. Není tudíž pOlplarQnosrt 'závislá na hstinném o.svěd
čení 'a nellze proto. uniknouti dědické dani 'I'O'zděl,ením movitého. jmění mezi 
živými, které :by bylo. pro.sto darovací daně, jež j 8!st dOipJňkem dědické daně, 
s níž má Ist'ejno.u sazbu. . 

Pokud jde 'O věnování, k nilnž doMo. v dOibě !před 13. 'č,ervencem 1937, 
J\jdy nas,tala ú6Ílnost zákona č. 178/1937 Sb. IZ • .a n., a jichž předmětem 
byly po.uze mOiVité věci a nebylo-li O' p'O;platnO'sti dosud ~rávO/pl:atně roz
ho.dnuto., bude finanční Sipl~áva lJ)ožadovati daro.vací daň jenům rtehdy, jestli
že byla 'O věn'0vání ·zřízena l~stina (po.dle § 30' ds. nař. č. 278/1191'5 ř. Z., 
tedy liJstina v širším slova smyslu v § 30' cit. ds. nař. vyme~eném), niko.li 
tam, kde ke z,řízení listiny nedošlů (výtnos min. fin. lze dne '9. :sr.pna 1937, 
č. 98.400(37-V /14a). 

Alby hřemenů daně 'z 'Obohacení nebylo příliš ,tí~ivým, hyllY pro. méně 
n1ajetné vqplaJtníky v § 3 'zá:k.č. 178/1937 Sh. lz. a Jl. lJ)oskyrtnuty úlevy 
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sn í žen í m sazby, re~.p. úpJným os v ob.o z en í m 'Od daně z obahacení při 
bez,platných vě:nov~ních, která poskytují rod]če dětem k ulehčení ná:kladu 
manželského ,společenství (věnO', výbava) neb'Ů k nastoupení 'žilVThosti r~ebO' 
jiného !pov'Ůlání. Tato bezplatná věn'Ů;vání jsou až do hodnoty 3'0.0''00' Kč O'd 
daně z 'Obohacení 'zcela 'asvO'ba'Zena; činí-li hodnata takových věn'Ůvání více 
než 30'.0'0'0' Kč, av-š'ak nepřesahuje 50'.0'0'0' Kč, podléhají dani z obahacení 
ve výši poloviční. Pro účely této úlevy, která přísluší 'ze zákona a , netřeba 
prato o ni žádati, se sčítají takováto věn'Ování poskytnutá témuž dítěti 
ve lhůrtě HY roků. Ježto 'zákon mluví 'O dani :z 'Obohacení, kteTá jest s'Ůuhrn
n~·m náJzvem rpr'Ů daň d.arovací :a dědi'ckou (§ 1 'zák. 'č o 337/1921 SIb. Z. a n.) , 
}ze usuzovati, že úl'eva rplatí nej en pro he,ziplaJtná v:ěnovánÍ uskutečněná be'z
platným naibytím mezi 'živými, 'kter á padléhají padle § 1, písm. b) cit. zák. 
Č. 337/1921 Sb. 'Z. a n. daravací dani, nýbrž taJké pro naJbytí náslledkem 
úmrtí nebo pro případ sm:Dti, která podléhají padle § 1, písm. a) cit. 'Zák. 
dědické dani, k nimž došlo nazáldadě testamentární tpOS10U1pno,s,ti, nebo 
o dk,azem, n~oliv v;šak :zákonnou posliOurpnos1tí, kde 10 nahytí nerozhoduje 
projev vúle 'Zůstavitele (rodičů), takže: tu nel'Ze mluvitii o věnování. Před
pokladem je, že tu jde o obahacení, jehož účel~ em jest huď ulehčiti dětem 
nálklad manželského spalečenství nebo. pO'skY'tnalllti jim možnost k nastou
pení živnosti nebo jiněho povolání. Podle ná:zoru, který !při projednávání 
zákona rprojevHa finanční správa, jest úmY1s1elJ.TI ,zákonodárce, aJbý se 
úl e v la iIl e v 'z ,t 'a (ll o val a nad ě d i c k o 'u op I{)t s :1 o -ll !p n 0108 t 'z á k o n II 'O U ; 

,napr'Oti tomu však, pokud j de 'O testamentárn'Í pO'sliauiPnosrt, 'aby se neome
Ziov'aJla jen na odkazy ve smyslu Ipřísně juri,srt~ckém. Bude tedy záležeti na 
finan<Sní správě, 'zda ,tento ,svůj výldaJd :snad ,někdy v hudo.ucnu ;ne'Změnf 
a zejména hude pro přiznání úlevy r'Ozhod:nů, zda a j'akým způsobem bude 
finanční ;pralk:se zjišťo;va:ti 'zákannou podmínku, žé tu jde o IshlQtra uvedené 
účely (ulehčení nákladu manželského společenství atd.) :a hude-li ;požado
vati prokázání těcht'O účelů,či 'osvědčení 'O projevu vůle ,pols'kytujícich y,)

dičů o určení účelu věnování. Nutn'O ovšem uVlážiti, že panejvice~ bude sta
čiti jen projev vůle stran, 'že jde 'O věnování uvedeného druhu, ježto. finanční 
správa ;pra!ldicky není IS rbo vywáJtiti takové :souhlasné tvrzení :stran. V těch
to smě'rech bude 'zajportřebí dáti vyměřujícím úřa:dům bliž;ší slměrni'Ce, po
něvadž přísnější nazírám.í by mohlo praktickou cenu 'zák'Onné úlevy 'Ohroziti 
a 'Zbytečně vyvolati neshody s poplatníky. Úleva na dani 'Z 'Ůbahacení není 
ornezena jen na věnorvání určitého druhu věcí ,a v.ztahuje se pr'Oto lna bez
platná věnůvání jak mO'vi,tých tak nem'Ovi,tých věd, :při' nichž 'Of\7lšem nutno. 
zaplatiti 'llemorvi,tostní :poplatek !p'O 'zákonu (pfipadajicí. Přilk,laJd: Otec po
staupí dceři věnem d'Omek v hadnotě 45.0'0'0' ~č, který .sám obývá, což také 
nastupující hude čini,ti. BoéHe § 1, 'Odst. 2, pí:sm. a) zák. č. 178/1937 Sb. 
z. a 11. připadá z hodnoty věnovaného domku 45.0'0'0 Kč nemovitostnl !po
platek 0'.5 %, tedy 225 ,~č a paloviční darovací dlaň 'Z čisté hadn'Oty 45.0'0'0' Kč 
podle rtř. 1. v ,částce 30'0' Kč. 

V rprávní oblasti země České a lVloravlsko.sle'Z:ské poskytl zá1ko.n č. 178/ 
1937 Sb. Z. a n. v § 2 úlevu na dani z obaha<:ení ip,ři převodech menších 
z e III ě děl iS k ý ch usedlostí a ,stavení ,tím, 'že dovolil ,snížiti hodnatu po
platnélho obohacení nastalého zánikem prám na dů'C'hůd nebo na jinaké opě., 
tavné dávky, které byly převzaty při pře'vodech nemovito:s1tí, [)odrobených 
poplatku !podle § 1, O'dst. 1, pís.m a) a odst'. 2, (p]sm. a) tohoto zákona, j'ako 
hřen1e.:ri'O, 'zatěžující tubo nemovitost. Nabyl-li někdo. zce~a nebo z části be'z
platným (nikůliv úplatným) :právním jednáním m,ezi živými nebo dědictvím 
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l 'ealitu, ~atí'ženou právem užÍ\.nacím, o;>ožívacÍm nebo právem na jinruké Qpě
tovné dávky, 'Z3.[)larbl pocHe dosavadního právního stavll z na!bytí takto ' za
Užené reality vedle nemovilto.stního poplatku též daň :z obohacení (daro
vací nebo dědickou), která se mu počítala pouze z hodnorty reality., zmen
šené o hodnotu zmíněných islužehností nebo práv, která převz'a:l. Z~plaJtil 
tedy d.aň 'z obohacení jen :z hodnoty t . {Zv. holého ~l'a:g,tnicrtví. Jakmile však 
převzaJtá Is1užetbnosrt nebo právo !zanik10 a vlastn{fk naJby,l tím pln.ého vl.ast
.iljotví,musel 'z takto vZiIliklého '0bohacení zaa;>livtiti daň 'z obohacení z hod
noty 'zaniklýCh hřemen, 'O kterou mu při '2Jpoplatnění [púvodníh'0 nabytí 'za
tížené reality byla daň 'z .obohacení !snížena (§ 21 a § 38 ds. nař. č. 278/ 
1915 ř. z.). ZáJkon č. 178/1937 Sb. ·z. !a [1 • .g,tano~il, 'že I~a obohacení vl1astníka 
těchto nemovitostí po rozumu § 21, odst. 5 c~s. nař. Č. 278/19}5 ř. 'z. se 
pokťádá jenom rt'a ·část poplatné \hodnoty ipI'áv'a na dúchod nebo jinaké o:pě
tov\Ilé dávky, která není j·ej ich skute,čným tnnáním vyčeTlpáJna, při ' čemž 
.se domky rokiU, !ptevyšují-li 6 měsíeů, pO'čÍltají /Za celý rofk, kdežto jinak 
se k nim neiPřihliží. Pro p'Nznání této ú[evy, pří,s1Uišející 'ze :zákon:a, jest 
rozhodnou (P 'o vah 'a IP řev '0 dur e a I il t y, při němž bylo břemeno pře
vzato a dr u h b ř e m e!ll e, Jehož zánikem obohaceni nastalú. nleva bude 
tudíž p!'ruktická u těch vlastník'] nemovi'bolsrtí, :~teří z jejiclh maby.tí, ať práv
ním j ednání,m mezi živými nebo dědiot~ím, 'zaipravili převodní poplatky 
nemóvitostní pO'dl'e § 1, odS't. 1, !pí:sm. a) a odst. 2, pí'SIffi. a) :záJk. č. 178/ 
1937 Sb. z.a lIl., tedy podle Isa'ze,b D :a G, uvedených na S'tr. 25 tohot'0 mě
síčníku a [platných VT>O převody 'zemědě1ských iPoLZemků a budov k takO'vým 
pozemkům hospodářsky náležej kích, nebo prO' vřevody .stavení nezeměděl
ských, při čemž Vřevodce a nabyvate,l ,náležejí mezi rt. IZV. 'Osloby !privile
gované. Nlastane:..li obohacení 'zánikem práV', která ibyl'a VŤevz'ata [při pře
vodech, podrobených nemO';virtostním poplaJtkům podle jiných než sho:r;a 
uvedených sazeb, nepřfsluší 'úleva a bude daň z oboihacení vyměiíO'Vá1l'a i na
dále z plné hodnoty 'zaniklých práv. POIkud jde o druh břemen, jejichž zá
nikem nastal.o obohacení, přÍislu;ší úleva jen [při .oboíh.aoen{, které nastalo 
'zánikem práva na důchod nebO' na jinaké OIpětúViIlé dávlky, ať peněžité 
(renty) nebO' n€tpeněžité (naturální), jakO' jlsou výměnky 'a vod., tedy plnění 
positiWlí. Zákonodárce berre v úvahu, 'že se musí tyto !platy pOlskytovaJti 
beze zřetele k hospodářským výtě'žkům rpřevzatého ,m'aj etku v tom ik,terém 
roce :až,e V1e skutečnosti jde '0 čásrtečné prút:iplnění 'za /poskytnutí m'aJertk'll 
k lle:ztenčeJllé disposici. N epHznává se protú v.ýhoda pro obohruceni, naJstalé 
zánikem :služebTIJ~sti, j 'aJko služebnosti bytu, Ipráv'a požívacíiho ,nebo U'žíva
cího, kterré V/lasrtník 'zat~ž·ené realirty převzal k t'TIPění. Ostatně rpři1znání vý
hody !při těchto 'SlU'žebnosteoh staví se ,v cestu ,též odlišný :způsob jejich 
oceňování, které :se neděj e krupi,ta:lisací rOlčníčáJstky, nýJbrrž 'zlomk'em hodnot 
zatížené věci. K objasnění výhody § 2 zák. ·č. 178/1937 Sb. z. a n. posloU'ží 
přiklad: 

Otec poS'toupí zemědělskou usedl-osJt, kterou sám dosud .obdělával, svému s'yno'vi 
Zla ujedn1anou PO'stUlpnÍ cenu 100.000 Kč, ,kJterá se vyrovná tím, že nllls1turpující syn se 
Zlaváže poskytovati otci [na dobu jeho života výměnek v roční čásrtce 3000 Kč, · pře-

. vezme na usedlosti váznoucí hypotekárm..í' dluh 20.000 Kč a zbytek Pb-sJturpní ceny 
v částce 50.000 Kč mu . otec s:leví k ulehoení nákladu manže1s:kého slpolečenství. Syn 
bude u:sedlo,sJt 'Vzdělávati sám ja;ko otec. Jde tedy o [převod čáJSftečně bezplllltný. Podle 
§ 1; ,odst. 1, iPí,sm. a) zák. č. 178/1937 Sb. z,. a n. pTIlPadá oz :polsJtu[pní ceny 100,000 Kč 
nemovito,stní pop1a:tek 1% , tedy 1000 Kč; rozdíl mezi pos,tupní cenou 100.000 Kč -a pře
vzatým plněním, které. tvoři dluh 2'0.000 Kč a desetill1.ásobek roční hodnoty výměnku 
[§ 16, písm. c) poplatkového zákona], tedy 30.000 Kč, jest právě zbytek postupní 
ceny v částce 5.0.0.0.0 Kč, z níž pnpadá podle ~ 3 zák. č. 1'7'8/193,7 poloviční daro'V'ací 
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daň 'Podle tí,. 1. v ~áiStce 4'00 Kč. Po zárnku otcova výměnku vymen ,se daň z obo
hacení růkoli ji,ž z ,p.lné hodnoty výměnku v částce 30.000 Kč, Merá při vyměření 
darovací daně byla odražena při výrpoCtu čistého danl, nýbrž jen z té částky hodnoty 
výměnku,která není skutečným trváním vy:čertpáll'a. Jestliže tedy otec žil na př. jen 
7 ~oků, jest p'olPllatným obohacením pouze roční' hodnota výměnku kapiltal1siQ1vaná 

, počtem roků, 'z.bývajících do desetinásobku, tedy trojnásobek roč,ní hodnoty výměnku, 
čili částka 9000 Kč, z niž připadá darovací daň 'Podle tř. 1. v částce 220 Kč. 

Z\pů:sob vý1počtu iPopJ.atků v tomto [přik}adě uvedený odpo.v}dá obvy k,lé 
prak si vyměřujících úřadů, !které v neprospěch poplatníků 'Z důvodu zjed
nodušem.í nelP'řihlíž,ejí k tomu, 'že podle § 40 c1S. nař. Č. 278/1915 ř. z. 
a § 55 pr'ov. nař. Č. 397/1915 ř. z,. jest laplikovati, Ulsrtano~ení § 21 cit. cís. 
nař. téŽ .na nemovitostní pOiPlatek. Pokud by VŠ'aJk /podle pr:?-vě uvedem.ých 
zákonný'ch předpisů byla us,t.anCNení, pl'atná pro daň :z obohacení, n;astalého 
,zánikem vyhrazených práv, V1~tahována slprávm.ě i na nemorvit'Ústní po
platek, jels.t míti 'Za to, že ustamo:vení § 2 zák. Č. 178/1937 Sb. 'z. a n. 'O sní
ž,eni poplatného základu 'Obohacení nemá mílsta rpro zji'štění základu ne
movitostního porplatku, který mUJsí .býti LZ'alPraven IZ úhrnné hrubé hodnoty 
,převáděné nemov]tosti. Nelze tudiž základ nemovitostního po:p1atku, ipři
padajícího z hodnoty vyhrazených lPráv1 na důchod nebo. na jinaké opě
tovné dávky, .snřžovati 'podle skute'ooéa1o tivám.í těchto mea:nen ('§ 40', odst. 1 
c]s. nař. Č. 278/1915 ř. 'Z.). 

P.oužije-li se zásad platných pro daň z ohohacení, na.'stalého zárůkem břemen, 
též n;a nemovitostni poplatek, jest výrpočet poplatků tento: Výměra darovací daně 
zůstává nez:měněna jako ,shora, avšak z daro'Vací daně ze zbytku 'POlS1tUlpní ceny 50.,000 
Kč v čá!s,tce 400 Kč lze na žádost p'oplatníka a pToti zajištění posečkati až dOl doby 
zániku výměnku, čásltku, ;přip'adající na zatížení' 30.000 Kč, což by bylo nejlslPrávnější 
vypočísti úm~rou bez zřetele k tomu, že daro:va:cí daň, 'snížená lPodle § 3 zák. č. 178/ 
1937 na 'P'oILovici, počírtá se z hodnoty rpřevyšujíd čásltku 30,.00'0 Kč. NemoiVitb:stní 
poplatek z hodno(l"y Ulsedlolsrti zmenšené IQ hodnotu kapi,talis'ovaného výměnku (10'0 .. 0.00 
Kč - 30.00'0 Kč), tedy 1% z·e 7'0'.0'00 Kč či.ní 7.00 Kč a lze z něho na žádost popl,at
níka proti zlajištění po.sečkati až do doby 'zá:niku výměnku částku, připadajíd na Z'a
tiženi 30 .. 000 Kč. Po 'zárů'ku výměnlm 'Vyměří se nemovito,srtní poplatek z hodnoty vý
měnku 30.00'0 Kč 0.5 % , tedy čá:s,tkou 150 Kč. Rozdělením výměry nemovitOlstního 
poplaklm Jest výpočet pro poplatníka pří'ZnÍvější, vzh~e.dem k nižšímu p,rocentu sazby. 

Glosya aktuality. 

Ve dnech 2,6.-28. září t. r. konal 
se v Bratislavě celostátní unifikační 
kongres s'e zajímavým !pořadem jak 
po stránce společenské tak věcné. -
V sobotu dne 25. září t. r. ~onal se 
seznamovací večírek v Zimní zahra
dě zemědělis~ého mU.lsea při čaji za 
tak početné účasti, ·že mÍ:stnoist ani 
nestačila k umístění všech účastní
ků. V neděli dne 26. září t. r. za
hájen byl vlastní kongres ve velké 
aule právnické fakulty, která opět 
byla přeplněna účastníky. Proslo:vy 
měli .'zejména ,ministeDský !předseda 

Dr. H'Odž'a a ministr Dr. Dérer; 
účastníci ;pak byli přítomniodhalení 
pomníku národnímu básníkovi býv. 
soudci a ' bývalému advokátu Pavlu 
Országhovi-Hviezdoslavovi na námě
stí ' před :slovenským národním diva
dlem. Slavnost 'za krásného slunného 
dopoledne byla vskutku velkolepá. 

Ji'ž v neděli odpoledne pracovaly 
jednotlivé ,s'ekce (obor :soukromo
právní, trestní, právo veřejné, fi
nanční a 'zeměděl,ské) a v poradách 
pra,0ovních odborů pokračovano bylo 
ještě celé dopoledne v ;pondělí dne 
27. září 1937. účast v sekdch byla 
početná - a taktéž záj-em :posluchačů 




