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4. Tak ako pre rakúske, nemecké, švajciarske a italské právo, za
stáva sa učenie, tu .QvšelTI podopreté ustanovení,m zákona, že ide o zvláštny 
sposob originárneho nadobudnutia vlastníctva, tak by sa dalo toto mie
nenie in thesi hájiť aj pre slovenské právo. Avšak práve nedostat ok vý
slovnej úpravy i stanovisko nauky a judikatúry, ktorá sa snaží vyjsť 
s in)Tili v :pO'zitívnom .práve uznanými fioorm,ami nadobudnutia alebo po
zbudnutia vIastníclkeho práva, odradzuje od tejto konštrukcie. 

T:'rm menej by sa dalo zastávať stanovisko, že ide tu o zvláštny 
spásob nadobudnutia sml,ča;ním (Verschweigung). Tento :pojem je uhor
skému 'Právu cel'kom cudzím. PrijaU,m jeho do ,moderného práva a jeho 
nauky chceIa doktrina oživiť inštitút známy vartikulárnym právam stredo-' 
vekýnl, ale i v tom mu krivdila, lebo tam !sa týmto sposobom právo IPO
zbúdalo a nie nadobúdalo. Toto stanovisko je rovnocenným tomu, ktoré 
účinky nadobudnutia vl,astníekeho práva k nájdenej ve-ci chce viazať na 
Ipremlčanie. 

Podl'a nášho mienenia nutno sa pri-kloniť ,k názoru, že sa tu pIne 
vystačí s vydržanim. Všeobecne sa uznáva zásada, že k nadobudnutiu vlast
níctva na veci nájdenej vyžaduje sa uplynutie lehoty 32 rok-ov. Ako bolo 
ipovedané, :pri tejto lehote nevyžaduje sa dl'a panujlÚceho mienenia bona 
fides, niektorí ju k vydržaniu u hnutel'ností vobec nikdy nevyžadujú. Ale 
i v prípade, že by sme sa priklonili k opačnej mienke, niet prekážky za
radiť toto nadobudnutie vlastníctva nájdenej ve-ci pod vydržanie, lebo, zas, 
dl'a panujúceho mienenia, pokladá sa 'za bona fides ono Ipresvedčenie drži
tel'a, že jeho držba je po práve, že jej výkonom ni,koho neskracuje. Ne-' 
žiada sa totiž, ako v lnnohých iných právnych poriadkoch, presvedčenia 
držitel'a, že je k držbe oprávnený ako vlastník.1g

) . 

F' ran tiš e k M uch k a: 

NOVÉ NEM,OVITOSTNí POPLATKY. 

Po.platky z ,převodu nelTIovitého majetku, které finanč'ní věda řadí 
mezi ta;k zv. obchodové da,ně, nedočkaly Ise dosud jednotiIlé 'Úpravy zákonné. 

Jejich zákonným podkladem zůstávají v zemi Čes,ké a Moa:-avs'koslez'ské poplatkový 
zákon č. 50/1850 ř. z. a zákony jej měnící a dop'l,ňujíCÍ', z' nichž nejdůležitějšími jsou 
zákon č. 74/1901 ř. ;z. a cís. nař. č. 278j1<915 ř. z'., kdežto na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi upravuje tyto POiPlwtky zák. čl. XI/19'18. Po převratu došlo k pokusu o částečnou 
unifikac~, a to tak zv. zákonem přirá:žkovým ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb'. z. a n., 
který nejen že upravil válečné přirážky k pOIplatkůmaJ 'změnil některá ustanovení 
o poplatcích, ale také zmocnil v § 10 ~ládu, wby totéž UJČinila nařízením na Slo'Vensku 
a Podkal'lpatské Rusi. To se stalo vládním naÍ"ÍzenílIn ze dne 24. červnaJ 19'2'0, č. 403 
Sb. z. a n., Meré pro obor poplatků recipoVlal0 p,ro Slovensko' a Podkar,patskou Rus 
některá z podstatných ustanovení rwk'ouského zákona; ze dne 18. června 1901, Č. 74 
ř. z. o po'platcích z převodu jmění a jeho pro'Váděcího nařÍ'zení č. 75/1901 ř. z. a zavedlo 
pro právní ohl'ast těchto zemí s tejné sazby stupmco;vých ,poplatků, nemovi!tostnich 
po:platků a dědického a darovacího poplaJtku, jak je stanovil přirážkový zákon pro 
Čechy, Moravu a Slezsko. Z těchto unifikovaných sazeb platí dosud s'azby stupnicových 
poplatků, kdežto ,sazby dědických a daroiVacích poplatků byly nahrazeny novou jednotnou 
sazbou. daně 'z ohohacení, kterou jest rO'zuměti darovací a dědickou daň (zákon Č. 337/ 
1921 Sb. z'. a n.). Zákonná ustanovení o poplatcích z převodu nemovi,tého majetku, 

19) Kolosváry, 1. c. 1., 316; Raffay, 1. c. II., 9'7 s odkazmi na judikatúru; Katona, 
Elbirtoklás, J ogi Lexikon, III. sv.; opačne najma Almási, 1. c. II., 42. 



PRÁVNí PRAKSE 19 

jejichž sazha byla unifikována v r,oce 1920, byla teprve leto'šní'ho roku, tedy po 17 
letech, doplněna a změněna zákonem ze dne 1. července 1937, č. 178 Sb. z. a n. 
o změně a doplnění některých rprávních ustanovení o tpop~atcích a jiných dávkách . .Ani 
této tpříležitosti nebylo však použito k unifikaci a kodifikad pře'v,odních popla,tků, 
která jest oddalována s poukazem na celkovou unifikaci a kodifika'ci poplatkového 
práva, jejfž uskutečnění lze se sotva nadíti v dohledné době, rponěvadž se nyní při
pravuje unifikace vše o b e c n é č~sti 'I)'O'platlwvého práva a tepr've po ní má dojíti 
na z v I á š t n í část. Zůstalo jen při změně a do:plnění slazeb nemovitostních poplatků 
a některých us,tanovení o dani z ,obohacení. 

Z á k o n čís. 178/1937 S b. z. a n ., k t e r Ý byl vy hl á š e n a v s t o u p i I 
v ·ú čin n o st dne m 13. č e rve n ce 19'37, má lPodle důvodové zprávy za účel úpravu 
př'edp1sů o 'z,polPl\atňování ně'kterých převodů majetku v rámci do'savadních zásad 
poplatkového práva. Při této příležitosti U!Zá'koňují se též pro poplatky a dávky 
s nimi pří:buzné předpisy . o doručování, kterých rporplrutkové právo dosud rposltráda:lo. 

Zákon č. 1718/1937 Sb. z. a n. stanoví, že o dOTučování ve věcech poplatků, daně 
z obohacení, daně z obchodu cennými papíry, dávek za úřední úkony puatí U'E~banJo'Veni 
zákona o přímých daních, tedy jeho ~§ 257 a 215'8. V řízení, jež o dávkách 'za úřední 
úkony ve věcech správních lwnají úřady), uvedené v ~ 1, odst. 1 vlád. nař. ze dne 
13. ledna 1928, Č. 8 Sb. z. a n . '0 slPrávním Hzení, tedy úřady, vyikonáV1ající působnost 
politických a státních ,policejních úřadů, platí však o doručování ,předpisy, upravující 
ří'zení ve věcech náležejícÍ<ch do působno'sti politických úřadů. Jsou to zejména §,~ 25 
až 35 cit. vlád. nař. č. 8/1928 Sb., z. a n. 

Zákonem č. 178/1937 Sb. z. a n. byl upevněn též právní základ poplatků a jiných 
dávek v zemích Slovenské a Podkarpatoruské tím, že doslavadní úpravě poplatkú 
v těchto 'zemích, provedené vládním nařízením Č. 403/19'20 podle zmocnění daného 
§ 10 zá'kona Č. 31/19'20 Sb. z. a n., se přiznává i s' pozdějšími Izměnami platnost zákona. 
Tím se ods,traňují pochybnos,ti '0 roz-sahu zmocnění ~ 10 cit. zálwna Č. 31/1920 Sb. 
z. a 'll., na jehož podkladě bylo vládní nařízení č,. 4{)3/19'2'O Sb. z. a n. vydáno. Finanční 
správa dala v důvodové zprávě k zákonu Č. 178/1937 Sb. z. a n. příslib, že se postará, 
aby text vládního nařizení Č. 403/192'0 Sb. z,. a n., přizpůsobený IpozdějšÍm změnám 
a doplňkům, byl vhodným způs'Obem publikován. Dosud se tak nes,talo. 

Věcně byla upravena především některá ustanovení o poplaJt:Jku nemovitostním 
a o dani z oboh-acem (darovací a dědické) při převodech menších zemědělských 
usedlo'sltí 'a menších stavenÍ. K této nové zákon.nié úpravě, Merá ,původně zamýšlela 
poskytnouti značné poplatkové úlevy jenom 'zemědělcům, došl'0 'z Ipodnětuzemědělských 
kruhů, kte'l"é Ise jí domáhaly již delší dobu. Nepřílznivá Isituace státní 'pokladny vš'ak 
snahy o snižení převodlú'ch poplatků br z di'la. IniciaJtivy se po'sléze ujalo ministerstvo 
zemědělství, které vYlP'l"acovalo samo návrh ,zákona o snílžení přev'odních poplatků 
a předložilo jej minister,stvu financí,. O roz'sahu pož'ad:avků tohoto návrhu byla veřej
nost zlpravena ,svého času v denním tisku. O snahách 'o snÍ'žení poplatků z převodu 
zemědělských nemovitostí, poplatku vkladního a daně z obohacení zmínil se též prof. 
Dl'. Funk v čís. 28 Hosopdářs,ké politiky v r. 19,36. Teprve minulého roku odhodlala 
se finanční 's,práva llskultečniti ně'které požadavky zemědělců a vypracovala vládní 
osnovu (ti,sk čís. 1009 posl. 'sněmovny 1937), která než se sltal'a zákonem Č. 178/1937 
Sb, z. a n., prodělala v parlamentním projednání významné změny, mezi jinými p:ř'ede
všrm tu, že poplatkové výhody, které vládní o'snova bez '0hledu na zásadu ,stejnoměrné 
spravedlm.osti daňové navrhovala jenom pro p,řevody zeměděl,ských nemovitostí, byly 
rozšířeny do určité lníry též pro převody stavení, obývaných výlučně nebo převážně 
vlastníkem. Tím byla odstraněna aspoň ,čás,tečně jednostrannost, která byla os.nově 
vytýkána již v přilPomínkovém řílzení (na př. Hos,podářs'ká politika Č. 10 z r. 1937). 
Zákon Čí's. 17,8/19'3'7 Sb. 'z. a n., jako dílo politického kompr'0mi,su, lPř)ináJší' nejlen 
zemědělcům, , rule též ost'atllim poplatníkům značné úlevy !na převodní'ch pOlPlatcích 
i dani z obohacení, při čemž však doplňuje dosia'V'adní ustanovení o darovací dani 
z darů neosvědčených 'listinou, aby wnožnil rOViTI:oměrné zatížení poplatnických vr'sltev 
a držitelů majetku movitého i nemovitého (z,práva rozpočtového výboru, tisk čís. 1025 
posl. 'sněm. 1'9,3'7). Jinak znamená tento zákon p:ouze změnu některých dosavadních 
ustanoveni o nemovitostriích poplatcích 'a dani z obohacení, >S jejichž úpravou nebylo 
lze vyčkati až do doby konečné unifikace a kodifikace po<platkového práva. S tohoto 
hlediska nepřispěl zákon ke zlepšení dosavadního stavu poplwtkového zákonodárství, 
jehož roztříštěnoslt ještě zvětšil 'a obohatil výjimk,ami z některých do'savadních před
pisů, v čemž 'zajisté nehe stpatřovati snahu po reformě finanční správy. Jednotlivé 
změny do,savadních právnich ustanovení ,poplatkových, nastalé zák. čís. 178/1937 Sb. 
z,. a n., se týkají: 
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I. nemovi,tostních ( rpřeV'odních) poplatků; 

II. daně z obohacení (darovací' a dědické), '0 ,které pojednáme v samostatném 
článrku. 

Nemovitostní pO lpJatky. Nov'á zákonná úprava snižuje pou.ze 
dosavacťní sa:ZJby :poplJatků 'z převodu některýchnemov,i,tostí, nedotýká se 
VŠaJk IPodstaty Ill'emovitostníeh poplatků samých. Dosud ip'latné 'sa:~by ne
movitostních pOlpl.atlků, jejichž tabuJika byla vyhlášena jako příloha 'k vlád. 
nař. 'ze dne 24. 1,edna 1920, Č. 53 Sb. z. a n., resp. k vlád. nař. 'Ze dne 24. 
června 1920, čís. 403 Sb. 'z. a n. (Ipro Slovensko a Podk. Rus), !Slpočívaly 
na ustanovení § 2 ;přirážkovéhozákona Čí's. 31/1920 Sb. 'z. a n., ,resip. § 2 
vlád. nař. ,čís. 403/1920 Sb. 'z. a .ll., vydaného na zálkla:dě zmocnění v § 10 
cit ;přir. ,zákona. Ro!zlišovaly se jednak podle p ř íb uz e n s k é hop om ě
r li osolb převodců .a ll..aJbyvatelů, jednak podle d r u h u ,převáděnY-ch ne
movitostí. Sezřetele.m na ipříbuzenský IpOluěr osob převodců a nabyvatelů 
stanovil odst. a) § 2 ·zák. Č. 31/1920 Sb. 'Z, . a n. [a s ním 'shodně § 2, 
odst. a) vlád. nař. 'č. 403/1920 Sb. z: a n.] výhodnou 'sazhu nemovitostního 
'Poplatku IPI"O !převody nemovitostí ja!kéhokoliv druhu ,mezi t. zv. p r i v i
leg o ·v a n Ý m i o s o b 'a m i, t. j. pro převody s rodičů na n1anželské nebo 
nemaI1Jže~ské děti nebo jejich 'Potomky a opačně, s rodičů na osoby, které 
s jejioh dětmi v manželství vstupují nebo v manželství již jsou spojeny, 
s nevlaJs,tn.íeh rodičů na nevlastní děti a se zvoli'telů (adoptivních rodičů) 
na zvol1ence (děti :adoptované), mezi manžely, kteří nejsou ani ro!zloučeni 
ani rozvedeni, mezi snoubenci :smlouvami 'Svatebními. Sazba tato 'platí pro 
úpl'atné i bezÚlpiliatné ,převody a činí 1.5 % až nejvýše 3 % ze 'zálkl a:d u , kte
rý'm jest cena nemovitosti, .stoupající po 10'.000 Kč. 

Pro převody nemovitostí mezi ostatnÍ-mi osobami, tedy neprivilego
vanými (mezi něž náležejí i osoby ,příbuzné, ale jinak než shora uvedeno, 
osoby nefysické, práWlické atd.) 'stanovil odst. b) cit. § 2 z,áJk. 'č. 31/19'20 
Sb. 'Z. a n. [a s ním ,shodně § 2, ·odst. 'b) vlád. nař. Č. 403/1920 Sb. 'z. a n.] 
obvyklou a .nejvyšší sazbu neluovi,tostnrho Iporp}atku Ipro př,evody nemovi
tostí jakéhokoliv druhu, která 'Při ú1platných převodech činí 4% až nejvýše 
7% 'ze základu, 'kterým jest cena ,nemovitosti stoupající po 10.000 Kč, 
kdežto při převodech dědictvím nebo částečných či 'zeela hezplatných činí 
sazba .pouze polovinu [odst. c) § 2 zák. Č. 31/1920, reSlP. 'vlád. nař. čís. 
403/1920 Sb. z. a n.]. 

Podlle druhu převáděných nemovitostí stanovil odst. d) § 2 zák. Cl'S. 

31/1920, resp. vlád. nař. Č. 403/1920 Sb. 'z. a n. zvlášť výhodnou. sazbu 
nemovitostního 'poplatku prO' převody, požívající výhody podle § 2 zák. 
ze dne 18. června 190'1, Č. 74 ř. z., t. j. pro převody jednak budov, vla'St
níkem zcela .nebo částečně užívaných, jednak neiI11ovitostí, věnovaných ze
měděl'ství, vzdělávaných vlastní,kem. 'samÝlu nebo jeho rodi'nou s 1)omocí 
n~bo bez pomoci čeledi nebo nádeníků, nebo i když nemovitosti ty se 
takovÝ1u zlpů:sobem nevzdělávají, protože by'ly postiženy exekucí, nebo vlast
ník jest "pod ;poručenstvím nebo opatrovnicví,m. S'azby IPoplatků z těchto 
zvýhodněných 'převodů, odstupňované Ipodle ceny' nemovitostí do 10.000 Kč 
a 'Od 10.000 Kč do 20.000 Kč, byly trojí, a to .pro úplatné i bezúplatné 
'Převody nemovitostí uvedeného druhu n1ezi t.zv. osobami privilegova
ný'mi, sho'ra vyjluenovanými, dále .pro :převody n1ezi ostatní'mi (neprivi
legovanými) osobami, při čemž výše saJZ'by nemovitostních poplatků · z pře
vodu dědictvím nebo částečně i zcela beZJúplatných činila ;polovinu sazby, 
platné pro převody úplatné. Výše poplatků z úplatných i bezúplatných pře-
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vodú shora uvedené tpovaJhy mezi osohan1i 'privilegovanými čini,la 0.75 % 
až 1 %, z úplatných převodú 'shora uvedené 'p'ovahy mezi ostatní-mi (n€
privilegovanými) osobami 2 až 3%, 'z .převodú uvedené povahy mezi ne
privilegovanými osobami, ,pokud ,k ni/m dojde dědictvím nebo částečným. 
či zcela ,bezploatným jednánílll n1e'zi živými 1 až 1.5 %. Poněvadž tyto po
s1éze uvedené zvýhodněné sazby platily dosud pro pí'evody budov nebo 
zemědělských nem'ovitostí v hodnotě nejvýše 20'.000 Kč, kde'žto nad tuto 
hranici platily obyčejné (nerzvýhodněné) saZ)by, stalo se' poplatkové bře
meno ~načně ,tíživým u ,sTovnání s předválečnými poměry, kdy ;podle § 1 
Čí1S. 1 zálkona ,Čí's. 74/1901 ř. z. se platil v rakouských zemích ,při přéVO
dech 'mezi osobami Iprivilegovanými poplatelk 1 %, šlo-li o nemovitosti v hod
notě do 30.000 K, při nemovitostech vyšší hodnoty ,poplatek 1.5 %. Pře
vody nemovitostí vzdělávaných osobně vlastní-kem nebo jelho rodinou, třebas 
i za pomoci námezdních sil, byly podle § 2 cit. zák. čís. 74/1901 ř. z. do 
hodnoty 5.000 K od převodního ,poplatku 'osvobozeny, do hodnoty 10.000 K 
se platil 1/2 % potplatek. Za 'světové války byla k ,nemovitostním .polplatkúm 
z úplatných Ipře'vodú zavedena 25 % přiráž\ka (§ 5 . cís. nař. čís. 281/1916 
ř. z.) '. Dosud platná výše sazeb nemovitostních poplatkú, shora uvedená, 
byla stanovena cit. již 'přirážkovým 'zákonem Č. 31/1920' Sb. z. a n., jehož 
ustanovení platí i na Slovensku a Pod\k. Rusi (vlád. na,ř. Č. 403/1920 Sb. 
z. a n. vydané podle zmocnění § 10 cit. pí'ir. 'zá;k.). Ji-lll byly předpřevra
tové sazby nemovitostních poplatkú značně zvýšeny a odstraněno osvobo
zení lpřevodú nemovitostí do hodnoty 5.000 K. 

Sní'žení !poplatkú při převodech nemovitostí, které zejména má -p-řinésti 
úlevu drobnÝ'm zemědělcům. , znan1ená ulehčení národnímu hos'podářství 
a jest 'Prvním krokem k -revisi tíživých veřejných dávek,která podle pro
j-evuministra financí z prosince roku 193,6 'bude jedním z naléhavých úkolú 
finanční správy. 

Aby ulevil tíživosti nelllovitostních tpoplatkú, nespokojuje se zákon 
Č. 178/1937 Sb. 'z. a n. 'pouhým rozšíření/m dosud Iplatné 'zvláštní výh04né 
sazby podle odst. d) § 2 zákona Č. 31/1920, resp. vlád. nař. ·č. 403/1920 
Sb. z. a n. na převody nen1ovitostí vyšší hodnoty, čehož by bylo l'Ze do
sáhnouti va:lori:sováním dosavadní nejvyšší hranice 'Poploatikového základu 
v hodnotě 20.000 Kč s přin1ěřenÝlll odstupňováním 'procenta is,azby, nýbrž 
snižuje dosud platné procento této 'Zvláštní výhodné sazby a zároveň ji 
rozšiřuj e též na převody nemovitostí vyšší hodnoty. Hra:nice hodnoty 
poplatkového základu, do které se rozšiřují nové sazby, neni však stej·ná, 
Různí se ,podle dr u h II převáděných nemovitostí. Jak 'se již shora stala 
zmínka, zamýšlela vládní osnova 'přiznati výhodné sa;zby nemovitostního 
poplatku výlučně jen pro 'převody zem ě děl s k Ý c h Jl e m o v i t o s t i. 
t. j. p.ro ,převody p o zem Je ú věn o van Ý c h zem ě děl s tví, které 
vzdělávají vlastník nebo jeho rodina san1i, třebas i za pomoci jinýeh pra
covníkú, nebo kterých takto. nevzdělávají jen ,proto, že byla na tyto tpO
zemky uvalena exekuce, že vlast.ník jelst podporučenstvÍ'm nebo otpatrov
nictvim nebo že na jeho j 'mění byl 1Jrohlášen 'konkurs, j'akož i 'Pro :převody 
budov (obytných i hospodářsk3Tch) k takov31\ffi ;pozemkún1 hospodářslky 
patřících, kterých užívá zcela neb 'z části vlastní'k. Naproti tomu Národní 
shromáždění uznalo 'Za spravedlivé poskytnouti výhodné sazby nemovi
tostnic11 cpophtkú též pro převody ne zem ě děl s k Ý c h ,s t a ven í, t. j. 
pro převody stavení obývaných výlučně nebo převáž·ně v 1 a st n í k e m, 
při čemž !)olplatkové výhodě není na újn1u, je-li ve stavení zároveň vlast-
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nikova provozovna. Tínl bylo poplatkové břermeno ulehčeno nejen 'země
dělcům, ale ta/ké ostatnÍlu nezeměděl,skÝ'lll VlrStválU lPovlatnickÝlu a . za
chována tak zásada dosud platného ustanovení § 2 zákona Č. 74/190'1 ř. z. 
PH tom však přece byla zemědělcům přiznána větší mÍ'ra lJoplatkové úlevy, 
poněvadž hranice hodnoty poplatkového základu nových sazeb nemovitost
ního poplatku pro převody zem ě děl s k ý ch n e m o v i t o stí mezi oso
bami privilegovaný'mi byla zvýšena na 250.000 Kč, reslp. pro převody těchto 
nemovitostí 'luezi nově stanovel1ým okruhem pobočných lJříbuzných do 
hodnoty základu 200.000 Kč, kdežt'O pro .převody ne z e 111 ě děl s k ý c h 
s t a ven í pouze na 120.000 Kč. Dosud 'platná nejvyšší hranice poplatko
vého ,zálldadu v hodnotě 20'.000 Kč jest tudíž valori,sována pro převody 
zemědělských nemovitostí mezi ,privilegovaný1mi osobanli více než d v a
n á cti nás o b k e ,m, kdežto pro !převody ' neze'měděl'ských stavení pouze 
š e:s t i .ll á s o b k e m. 

Co jest .rozuměti »'pozelukem věnovaným zen1ědělství« ve 
sluy,slu § 1, odstavec a) 'zákona Č. 178/1937 Sb. z. a n. lze dovoditi podle 
zásad dos.avadní judikatury a finanční prakse, týkající se § 2 zákona Č. 74/ 
1901 ř. 'z. [resp. na Slovensku a Podkarlpat'ské Rusi § 2, ;písm. cl) v~ád. 
nař. Č. 403/1920 Sb. z. a .ll.], 'Odkud t ento pojem byl převzat. K vysvět
lení }tze stručně říci, že zákon má na mY1sli »m e n š í zem ě děl,s k é u s e d
los t i«, čimž má býti vyjádřeno, že v úvahu při'cházejí 'zeměděl1ské m'a
j etky takového rozsah u, které v~astnífuu a jeho rodině j1sou převážným 
pran1enem obživy a jež vlastník obdělávlá k tomu dli prací svých vlastních 
rukou 'a své rodiny, nejvýše 'za pomoci nejnutnější čeledi. Žádá proto 
dosavadní judikatura, aby především vlastník provo,zoval 'ze,měděltství vý
dělečné, nikoli ,s:nad jen 'ze 'záliby. Při tom rvšalk nemí třelba, alby rpřevodce 
a nabyvatel luě1i výdělek výlhradně ze ze.mědělství nebo také jen, aby 
výdělek ze 'zemědělství byl v určitém naJdř,a:zoenéJu pOluěru k ostatnínl 
pranle.nům vlastníkova výdělku. Výhoda jest určena pouze pro ty ~ruhy, 
jež provozují zenlědělství tak, že 'hlavní ,čá;s,t obdělávání vy,k'Oná vlastník 
sám, což se stává pravidelně pouz:e u se l ,s 'k é h o ()byvate'l;stv~. Výhoda 
nepHsluší převodům ne'movitostí, které j's'Ú'u obhos,poda,řovány ve vlas,tní 
režii, nýbrž takovým nemovitostem, jež vlastn~k Ipří:padm.ě jeho rodina 
obděláv:?, vlastnoručně. N8tst~lJčí, když vlastník os·obně řídí hospodářství. 

Rozhodnouti, přísluší-li poplatková výhoda, či nikoliv, nebude mnohdy 
snadné. Dokud výhoda byla ustanovena pro převody selských majetků 
v hodnotě nejvýše 20.000 Kč, mohla se prakse fin. správy liberálním vý
kladem vyhnouti potížím při r01zhodování o výhO'dě, aniž by byl .příjem 
státní !pokladny na poplatcích vážněj i ohrožen. Nynější 'značné rozšíření 
v~Thody na pOlplatcích IZ převodu zemědě~ls'kýeh usedlostí však přivodí nut
nost přísněj šího vyšetřování zákonných ,podmínel} výhody a spolehlivého 
zkoumání věrahodnO'sti průkazů o. skutečnostech, 'ZjišťovanÝ0h dosud 'Zpra
vidla dot azy u obecních úřadů (§ 5 !prov. nař. č . 75/1901 ř . ·z. a pro Slo
vensko a Podkarpatskou Rus § 2, písm. d) vlád. inař., 'č. 403/1920 Sb. 
z . a n.). 

Pokud jde o nově snížené sazby nemovitostních poplatků z p ř oe v o
d u bu d o v, nutn'O nyní rOlze,znávati převody jed'IlJalk lb li:cl o v 'z oe m ě d ě 1-
s kýc h, jednak o lstat I1l í c h stavení (nezemědě~lských). Již shora 
bylo řečeno, že .nová sní'žená saJzba nem'Ovitostního !poplatku pro převody 
budov zemědě'lslkýeh mezi privilegovanými os'ohalur platí až do hodnoty 
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poplatkoV'ého :základu 250.000 Kč, res:p. pr.o přeVlody 'Zeměděll,ských nemo
vitostí na ,některé !pobočné příbuzné, '0 nichž hude níže řeč, do hodnoty 
základu 200.000 Kč, kdežto pro převody nelZemědělských 'st avení jen do 
hodnoty základu 120.000 Kč. 

Zemědě l skými budovami jestJPodle § 1,písm. a) ,zákona č.178j 
1937 Sb. oz. a n. rozuměti .obytné i hospodářské budovy náJle'žejíd hospo
dáí'slky ok pozemkům věnovanýni 'Z8Iměděls,tví, jejichž pojem byl vysvětlen 
S h'O ra:. Podmínka hospodářské souvÍ'sl'o,s~i 'z,emědě}s'kýdIl !budov ať obyt
ných, ať h08podářských s !pO'zeIll!ky věn.ovanÝlTIi ze:lTIědělství po rozumu 
zákona č. 178/1937 Sb. 'z. a n., má zameiZiti použití výh'0dné voplaťkové 
sa'Zby na převody budov, které netvoří hospodářský cel,ek :s menšími 'ze
mědělskými usedlostmi, jimž jediné zamýšlel zákon poskytnouti poplatkové 
úlevy. Snížená 'sazha nemovi,tostního fpoplatku přísluší IP'ři přervodu těchto 
budov j en tehdy, jsou-li vlastníkem IZicela nebo 'z části užívány. Poj em 
č á s teč n é h o 'll e b 'O Ú p l n é h o u rž í v á n í bud '0 V' v1!aJstníkem jest pře
vzat :z ustanovení § 2 ,zákona č. 74/1901 ř. 'Z., který tímto výra:zem zpra
vidla rozll'mí trvalé, třeha také jen 'částečné užíváni (obýrvání). ÚiJ.evy ne
mohou prot o býti poslkytovány v těclh 'prřÍ/padech, ve kterých vlastník 
z o s o b n í ch důvodů, jako na 'př. u vil, toliko mimochodelTI nebo dočasně 
obývá neb užívá stavení, které jest ,předmětem .přev.odu . Naproti tomu při 
převodech stavení, která j sou z h o s pod á ř s k Ý ch důvodů toliko do
časně obývána neb užívám,a, na Ipř. u salaší, horských chýší,' lisoven, ne
js.ou úlevy vyl'0učeny (§ 3 prov. nař. ,č. 75/1901 ř. 'z., na Slov1enlsku a P . 
Rusi § 2, ,písm. d) va. nař. ,č. 40'3/1920 Sb. z. a n.). 

Přev.odům stavení ostatnkh pOlplatníků (nezemědělců) ;přís,luší snÍ
žená 'sa~ba ne1TIovitostního poplatku až do hodnoty :poplatkového 'základu 
120.000 Kč jenom t elhdy, když vlastní'k (,nilk.oli jen jeho rodina) stavení 
výlučně nebo převážně obývá, ~dežto dosud podiJ.e § 2 'zák. ,č. 74/1901 ř. z. 
na Sl'0vensku a P. Rusi podle § 2, ,písm. d) Vll. :nař. č. 403/1920 Sb. 'z. a n., 
stačilo též užívání budovy. Podle dosavadní judikatury nebyla na lPř. po
platková výhoda vyloučena tehdy, jestliže budova t rvale vlastníkem UŽÍ
vaná (dočasným obýváním a 'stálou úsch.ovou .sbírek a nábytku), není jím 
trvale Obývána (Budw; 5560/190'7, 6486/190'8). Snížená sazCoa nemovi
tostnílho .poplatku jpřisluší i tehdy, je.Jli v převáděném 'st avení, 'Zcela nebo 
převážně obývaném vlastní'kem, záro'veň j eh.o provO'zovna. 

Rozhodnou dobou pr'0 splnění 'zákonné podmínky huď obývání nebo 
užívání převáděj ící-m vlastníkem jest d.oba Ipře'VlOdu budovy. Jestlřže na 
př. naJbyvatel reality, .kterou postUjpujíd sám užíval, ·převede t uto 'z;pět na 
postupuj ícího ještě dříV1e, než se uj;m'e fysic'ké držby, nepřísluší 'Z'pětnému 
převodu pO!platkO'vá výhoda (Budw. 7718/1910). 

SaJzba :nemovitostní'ch poplatků podl1e 'Zák. č. 178/1937 Sb. z. a n. se
různí však :nejen p odle dr u h u převáděných nemovitostí ( 'zemědělských 
pozemků, budov a stavení ne'zemědě'l,slkýcJh ) , nýbrž také p odle ,p ř Í h u
'Z e n '8 k é ho p o m ě r u 'Os.ob př,evádějídh'O vlastníka a rr1aJbyvatele. Vedle 
zvláště nrzkých :sa/zeb pOíPlatků z převodů nemovitostí mezi t . :zv. p r i
v i 1 ego v 'a;ll Ý m i .o s 'O bam i (t. j . nejblli'ž'ší,mi příhuznými) , jej icJhž otkr uh 
jest vymezen sh.odně s dosud platným ustanovením § 2, .odst. a ) zák. 
č. 31/ 1920, ,resp. vL nař. č. 403/19201 Sb. 'Z,. a lIl. (pro Slovensk.o a P . Rus) ,. 
shora uvedeným, zavedl ,zákon 'čo 178/1937 Sb. iZ. a n. nové s'aJzhy nemo
vitostnÍch I:>oplat1{ů z převodů nemovit ostí mezi ně k t e II' Ý mi p'O lb .o č-
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~n Ý m i pří b u:z ·n Ý ID i, totřž 'z převodů na 'sourozence nebo jej ich děti 
s 'Podrním;kou, že rpřevádějí'CÍ vlastnJ;k nemá ji1ž :pot'Ůmků -ani manžela a že 
nabyvatelé j sou potomky těch, od ni1chž p:fevodce převáděných nemovi
tostí ,nabyl. Důvodem těchto nových saz'eb j·est podpora udržení majetku 
v téže rodině. Sazby IpOlpl!a'tku pro tento nový okruh pri\nilregovaných osob 
j sou stanoveny 'pro převody úplatné. Převody dědictvím, :převody částečně 
nebo úplně 'bezplatné ·mezi těmito osobami podléhají polovici sazby platné 
pro převody úvlatné. 

Novotou jest, 'že :p['0 všecky druhy nový'dh sazeb nemovitostnkh po
platků stanovených 'zákonep.1 Č. 178/1937 Sb. 'z. ,a n., ipožaduje 'z,áJkom, aby 
nabyvatelé 'zeměděl'ské nemovitosti (ipoz:emky, hos;podářské nebo olbytné 
budovy) vzdělávali nebo jich užívali st e j n Ý m z p ů s odb e ,m j.ako pře
vodce, IPokud se týče, aby 's,tavemí (ne'ziemě:děllská) vlasi:níkem výlučně 
nebo převážm.ě obývaná, stejným 'zpúsobem 'Obývali. Na této ,záJkonné pod
mínce j'sou tudiž nyní 'závislé všecky nové saZlby nemovitostníoh /poplatků, 
ať jde o 'převod kteréhokoliv druhu nemovit'Ostí a Ibez olhl'edu na příhuzen
'ský (poměr osoby převodce a naJbyvatele. Eoupí..Jli na př. m,a;jitel hostince 
zemědělské p'Olzemky v úmyslu, aby na nich IZlřídil hostinec, nepožívá koupě 
výhodné 'saz;by nemovitostního poplatku, hyť i ;nabyvaltel v 'me~idobí po
zemky obdělával jako zeměděl'ec (Budw. 6262/1908). Podlrriínfka užívání 
nebo obývání musela býti dosud slPlněna jen Ipři převodedh mezi 'Osohami 
neprivilegovaným~, požívajícími zvý1hodněné sazby podle u:staITl'ovení § 2, 
pism. d)zákona ,čís. 31/1920, resp. vlád. nař. ,č. 403/1920 Sb. ~z. a n., ať 
se !převody ty uskutečnily dědictví.m nelbo Úlp[atným <Či 'čás,tečně nebo zcela 
bezplatný:m práv1nfm jednáním ,mezi živýmil [§ 2 naří1zení čfs. 75/10901 ř. z. 
a cit. § 2, pí'sim. d) vlád. naŤ. Č. 403/1920 ,sb. 'z. a n.]. Naproti ~omu pro 
dosažení zvýhodněné sazby Ipodle cit. § 2, !písm. d)záJkona č. 31/1920 a 
vl. mal'. Č . 403/1920 Sb. z. a ,no .při Úiplatný,ch nebo bezúlPlatných pí-evodech 
n1e'zi Iprivilegovanými osobami stačBo, j estliž·e uvedená podmínka byla 
'Splněna jenom u rpřevodce (,nikoliv talké u n~byvatele). Vyžaduje-li nyní 
zákon čís. 178/1937 Sb. Z. a n. splnění zmíněné :podmímJky nejen TI pře
vodce, nýlbrž talké u 'nabyvatele ,nemovitosti (i kd~ž tento náJleží mezi pri- · 
vilegované osoby), 'znamená to, že finau0ní úřady by měly všecky pří
pady převodů, podrolbemýclh některé 'z :poplatkových sazeb Izálkona č. 178/ 
1937 Sb. 'z. a .ll., vésti v patrnosti .a 'čas od ,času vyšetřovati, dodržení uve
dené podmínky u nabyvatele nemovitosti, ježto 'zá:kon neom,ezuj e rsplněni 
podmínky u nabyvatele do budoucna ani na u:rči1té 'časové ohdobL Tak 
značná evidence by však 'zatížila finanční úř,ady tou měrou, 'že i :případné 
odnímání výhodné sazby a doměřování nemovit'Ůs,tníúh .popLatlků v ,pří
vadě 'zániku podmínky u 'na!byvate'le by ,sotva hylo dosta!čujicí protihod
notou za přírůstek práce vzniklý finančním úřadům evidencí a vyšetřo
vánín1 Ipolplatkový,ch případů. Jest !proto prakti'Clká cena rozšíření :podmín
ky užívání nebo obývání na osohy naJbyv.atelů bez ohledu na jejich :pří
buzenský pomě'r k osobě převodce dos,ti pochybná, nehoť :Z\koumání do
drže,ní této !podmínky u naby;vatele ,se 'zp r.avidlla 'ani dosud nelpr.akti'kovalo. 

Dosud platné sazby nemovitostnÍch lPO!platiků b~ly novými sazbami 
doplněny a 'změněny potud, 'že j ediné I sa;~ba Iplatná tpodle § 2, :písm. d) zák. 
č . 31/ 1920, resp. vl. nař. č. 40'3/1920 Stb. 'z. a n. (pro Slovensko a P odk. 
Rus) pTO ~zvýhodněné 'Převody mezi t. 'zv. Ipri'vilego~anými osobami 'se 
stala be~předmětnou , reslp. byla nahraz,ena novými sazbami, 'kdežto plat
nost ostatních sazeb nebyla 'zákonem č. 178/ 1937 Sb. Z. a n. dotčena. 
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Přehled všech na celém státním území platných sazeb nemovitostních (převodních)' 
poplatků podává tato tabulka: 

1. S az b a A . pro Thplatné i bezúplaJtné ('ať zcela nebo z 'čás,ti ra pro převody' 
dědictvím), převody nemovitostí, kteréhokoliv druhu mezi t. zv. prirvilegovanými os'O
bami, t. j. s rodičů na man'žel,ské nebo nemanžellské děti nebo jejich potomky a opačně,.. 
s rodičů na osoby, které s jejich dětmi v manželství vstupují nebo manželstvím již
jsou spojeny, ,s nevlasltních rodičů na nevlastní' děti a 'se zvorlitelů (adoptivních ro-' 
dičú) na zvolence (děti adoptované), mezi manžely, kteří nejsou lami ['Iojz,I'olUčeni rami 
rozvedeni a mezi 'sn O'ub eJ1:ci smlouvami svatebními [~ 2, písm. a) zák. č . 31/1920" 
resp. vl. nař. č. 40.3/1920 Sb. z. a n .J. 

2. S aj z baB. pro úplatné převody nemO'vitostí, 'kteréhokoliv druhu mezi jinýmí 
(ať fysickými, nefysickými nebo právnickými) osobami než privilegovanými [~ 2.
písm. b) zák. ,č. 31/1920, resp. vl,. nař. č. 4013/,19'2:0 Sb. z. a n.J . 

3. S a z baC. pro převody dědictvím nebo částečně či zcela ,bezpiatné převody 
nemovito'stí kteréhO'koliv druhu _mezi týmiž 'osoham~, jako u sazby B. [,~ 2, písm. c)' 
zák. č . 31/192'0, resp. vl. nař. č. 403!l920 Sb. IZ. a n.].. 

4. S a z ba D. od 13. července 1,937 pJ'O z~p}:aJtné i bezplatné (ať zce}a nebo' 
částečně a pro převody dědidvím) převody zemědělských po,zemkú ,a budov (obyt
ných i hospodářských) k ta:kovým pozemkúm hospodáJiísky nál'ežejících mezi osohami: 
privilegovanými [~ 1, odst. 1, písm. a) zák,. č. l '",8J1937 Sb. 'z. 'a n.J. , 

5. S a z b a E. od 13. července 19'37 pTO záplratné převody 'zemědělských pozemků. 
a budov (obytných i hospodářských) k taJkovým pozemkům hosp'odářsky náležejících 
s vlastníka, který nemá potomků ani manžela, na jeho sourozence nebo jejich děti,. 
j sou-li nabyvatelé potomky těch , od nichž převodce nabyl převáděných nemovitostí 
l ~ 1, odst. 1, písm. b) a'a) zák. č. 178JHt3'7 Sb. z. 'a n.J. 

6. S a z baF. od 13. července 1937 pro převody dědictvím, jakož i částečně nebo7 
úplně bezplatné převody těchže nemovitostí a mezi týmiž osobami jako při sazbě 
,K [~ 1, odst. 1, písm. b) , bb) zákona č. 178i19'37 ' Sb. z. a n.J. 

7. S a 'z ba G. od 13 .. července 1937 prozáplatné nebo bezp}atné (ať zcela neb<Y 
částečně ar pro p}evody dědiotvím) převody staveni nezeměděl'ců mezi o'sobami pri~ 
vilegovanými [§ 1, odst. 2" ;písm. a) 'zák. č. 17'8/1'937 Sh. IZ,. a n.J. 

8. S a IZ ba H . od 13. července 1937 prO' záJpl1atné převody stavení ne zemědělců. 
s vlastníka, který nemá potomků ani manžela, na jeho sourozence · nebo jejich děti, 
jsou-li nabyvaJtelé ,potomky těch, od nichž převodce nabyl převáděných nemovitostí 
l§ 1, odst. 2" ,plsm. b), aa) zák. č. 17,g/1913'7 Sb. z:. a n .J. 

9. S 'a 'z b a Ch. od 13. července 1937 pro převody dědiotvÍm jakož i částečně· 
nebo úplně hez,platné převody ,sibavení nerzemědělců mezi týmiž o's;O'bami jwko při sazbě 
pI . [§ 1, odst. 2, pí1sm. b) ~ bo) zák. č . 178/19'37 Sb. IZ:. a n.J. 

10. S a z baL pro úplatné převody zemědělských nemovitostí (pozemků) a ja
kýchkoli budov, vlastníkem užívaných, me'zi ,o:s'obami, ,které nejs:ou ani privi1egova-· 
nými (jako ,při ,saz!bě A), ani některými z os,oh pobočných pří-buzných, jimž pHsluší 
sazby E. nebo H. [r§ 2, písm. d) zák. č. 31/1'9;20, resp. vl nař. č. 40'3/19'2'0 Sb. z. a n.J ~ 

11. S a 'z b a K . pro převody dědictvím nebO' čá:stečně či zcela be1zplatné převody 
zemědě1ských nemovitostí (pozemků) :a j'akýchkoli budov mezi o.sobami, které nej,s'ou 
ani Iprivilegovanými U'aJko při 'sazbě A) , 'ani některými z ,osob ipohočných :pHbuzných r 

jimž přísluší -sazba F . nebo Ch. [§ 2, pí1sm. d), 'zák.č . 31/1912'0, tresp. vl. nař. č. 403/ 
1920 Sb. z. a n.J. 

12,. S a z baL. pro převody dočasně od daně úplně osvobozených novostaNeb
nebo přestaveb za podmínek ~ 3 zák. č. 74/1'901 ř. Z., neuplynula-li od po,sledního pře
vodu IStavehnÍ'ho místa více než 4 léta [~ 2, písm. e) zák. č . 31/192'0, re'sp. vl. nař,~ 
č. 4013/191210 Sb. z'. a n.J . . 

13. S a z baM. pro převody jako při sazbě L, uplynula-li od po:slednÍho převodu 
stavebního místa delší doba než 4 roky avšak ne více než 6 rokú [§ 2, písm. e) zák.
č,. 31/1920, resp . vl. nař. č. 40'3'/1920 Sb. z. a n .. J . 
Hodnorba nemovi-

tosti v kO'runách 'čsl. A 
přes včetně do 

10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

10.00'0 
20.000 
3'0.000 
40.0'00 
50.000 
60.00'0 

1.5 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

B 

4 
4.5 
5 
5 
5 
5.1 

C 

2 
2.215 
2.5 
2.5 
2.5 
2.56 

D 

0.25 
0.25 
0.5 
0'.5 
0.5 
1 

E 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

F 

1 
1 
1 
1 
1 
1.5 

. G 

0.25 
0.2,5 
0.5 
0.5 
0.5 
1 

H 

2 
2 
2 
2 
2 
3 

Ch 

1 
1 
1 
1 
1 
1.5 

I 

2 
3 

K 

1 
1.5 

L 

3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.6 

M-

4 
4 
4 
4 
4 
4.1.. 
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Hodnota nemovi-
tosti v korunách čsl. A B C D E F G H Ch I K L M 

přes včetně do 
tiO.OOO 70.000 2.5 5.2 2.6 1 3 1.5 1 3 1.5 3.7 4.2 
70.000 80.nOO 2,.6 5.3 2.65 1 3 1.5 1 3 1.5 3.8 4.3 
BO.OOO 90.00'0 2.7 5.4 2.7 1 3 1.5 1 3 1.5 3 .. 9 4.4 
90 .. 000 100,;000 2.8 5.5 2.75 1 3 1.5 1 3 1.5 4 4.5 

100.000 110.000 21.9 5.6 2.8 1.5 4 2 1.5 4 2 4.1 4.6 
110.000 120.000 3 5.7 2.85 1.5 4 2 1.5 4 2 4.2 4.7 
120.0.00 130.000 3 5.8 2:9 1.5 4 2 4.3 4.8 
J ,30.000 140.000 3 5.9 2.,95 1.5 4 2 4.4 4.9 
J40.000 150..000 3 6 3 1.5 4 2 4.5 ' 5 
150.000 160.000 3 6.1 3.05 2 5 2.5 4.5 5 
J60.000 170.0'00 3 6.2 3.1 2 5 2.5 4.5 5 
J70.000 180.000 3 6.3 3.15 2 5 2.5 4.5 5 
lt80.000 190.000 3 6.4 3.2 2 5 2.5 4.5 5 
J90.000 200.000 3 6.5 3.25 2 5 2.5 . 4.5 5 
.200.0nO 210.000 3 6.6 3.3 2.5 4.5 5 
.210.000 2,20..000 3 6.7 3.35 ~.5 4.5 5 
220.000 230.0'00 3 6.8 3.4 2.5 4.5 5 
.230·.000 240 .. 000 3 6.9 3.45 2.5 4.5 5 
240.000 250.000 3 7 3.5 2.5 4.5 5 
,250.000 3 7 3.5 4.5 5 

Z taJbulky je zře'jmo, že sazlba C rovlllá Ise pollO-viněsa:zlby B, sa:~ba F 
,polovině saZ1by E a sazlba Ch polovině saZ!by H. Dosud platné ,sazby I a K 
.rovnají :se až do hodnoty záJkladu 10.000 Kč polovině 'sazby BaC, při hod
,notě od 10.000 Kč do 20.000 Kč dvěma třetinám sazeb BaC. 

NovÝ0h sazeb nemovitostního poplatku, :stanove.ných záJkonem Čí,s. 178/ 
'1937 Sb. IZ. a n. pro převody ,částe'čmě belziplatné, lize ípoužíti ;podle dosud 
'platné výhrady § 39, odst. 1 dlS. nař. ,čís. 278/19i'5 Ť. :Z., resrp. na Slovensk·u 
a Podk. Rusi § 2, písm. c) vl. nař. Č. 403/1920 Sb. z. a n., jenom tehdy, 
'když výše nemovitostnkh !poplatků 'z 'čá;ste'čně be:zlplatnýeh :pře;vodů nemo
vitostí mezi živými Vlče:tně daro.vací daně lP,řevy,šuj e nernovitostní pD[>~atek, 

',připadajicí :z ilř'evodu 'Z)cela úplatného. J e-H podle toho nutno rporpllatek do
[plniti ·na částlku nemovitostního poplatku, Ipřilpadajícího pro úlplatné pře
\Tody, nepov,aJžuj e se převod za :bezplatný. 

Výhodné 'saJziby nemovitostnvho pop[,atku j ls'Ou stan'Ůveny jen .pro pře
-vody nemovitostí v hodnotě určité vÝlše. AJby :se 'zan1ezilo použití nižšího 
procenta a dosažení výhodné .sazby, platné pro ,zvýhodněné /převody do 
-určité hodnoty nem'Ůvitostí, 'stanovil § 5 Izák. IČ. 74/1'901 ř. ·z. a .pro S'lovenslko 
,a P. Rus' § 2, :pí'sm. h) vI. nař. 'č. 403/19,20 Sb. 'z. a n., 'ž,e ,při převode'ch 
nemovitostí nebo dílů téže nemovitosti me:zi tým'ž .převodcem na osobu 
-téhož InaJbYV1atele dolbrovolnÝ'mi právními j ednánimi mezi živými (tedy 
j také dob:r o vol n o u, ·nikoliv však n u 'Ce n'Ů u dražhou) během j-ednoho 
roku jest pro ·zákl:ad nem'Ůvitostního poplatku rozhodnou ú h r n n á hodno
-ta převáděných nemovitostí nebo jejich dílů a IProto nilžší p~oce.ntová .sazba, 
-Ll dotčeného 'převodu .snad použitá, pozbude IpJatnosti. Této zásady je-ť~t ,po-
-užíti i při nových saJzhách .převodní.cth poplatků, istanovenýeh zákonem 
Č. 178/1937 Sb. 'z. a ,no 

Jak z hořejší tabul1ky je 'zřejmé, odchý'lil se záJkon čÍs. 178/1937 Sb. 
z. a n. při stanovení nový,ch salzeb nem'ŮvitO'stnÍ'ch ,poplaiJků od dosavadrního 
odstupňování hodnoty 'základu nernovitos.tních IP órplatrků, jejich-ž procentní 
sazba vesměs ,stoupala IPO 1/10 % pl'i každýoh 10.000 Kč hodnoty zá'luadu. 
Teoreticky 'se někdy odůvodňuje, že u nemovitostního !poplatku, Ik,telrÝ jest 
.obchodovou daní, není lna místě odstupňování sazby, poněvadž zatížení má 



PRÁVNí PRAKSE 27 

pDstihDvati ve stejné ,míře všechny ,převDdy ;nHmDvitDstí Ibez Dhledu na výši 
jejich hodnDty. AutDři !ZálkDna č. 178/1937 Sb. z. a TI. chtěli :se přiblížiti tétO' 
teDretické zásadě aspDň tím, 'že odstupňovali 'zá:khld nemDvitDstních ;pDplat
ků pO' 20.000 ~č a pO' SO.OO'O Kč hodnDty a procento ,sazby [JO' ~, 1/2 a po 
celém procentu. Tim :se ,pDplatková :sa'zha 'zj ednDdušHa, 'co'ž má význam 
'zejména při :z'ajpamatDvání si nDvýrch !S'aJzeh. Praktic!ky všaJk zhoršilO' nové 
odstupňDvání 'zá:kladu a iprDcemta sa;~by !pDplatku nerDvnost, vznikající při 
přechDdech z nižší Isalzhy dO' vyšší. Bude IProtD :nutnO' nalPŤíště hojněji po
užívati složitého vÝlpo6tu 'PDplatků [podle ustanovení § 6 nař. 'čo 75/ 1901 
ř. z., reslp. § 2, 'Písm. i) vl. nař. Č . 403/1920 Sb. z. a n. (prO' SlovenskO' a 
P. Rus), mající 'za úč,el 'zaJbrániti nesrDvmalosrt,em, ,které v;zniknou tím, že 
'Stupeň hDdnDty r Dzhodný prO' poplatlkové Iprocento sa,7Jby byl jen O' má 1 O' 
P ř ,e k r O' 'č e n. Poplatek se vypočte tak, ,alby IZ hodnoty nemovité věci , po- . 
drDbené vyššímu procentu, ne~byla pO' srážce poplatku n1enší částka, nežli 
by 'Zůstala 'z mejvyšší hodnoty nejblíže ni'ž'šílhD stU/p.ně po srá:ž'ce ·lPo.pla1Jku 
pDdle něhO' !připadajídhD. 

Pří, k 1 ad: A, který nemá ani ,potomků ani manžel,a, :prodá 'svému bratru B 
za trhovou cenu 150.900 Kč selskou usedlost (pozemky s obytnou budovou, hospodářsky 
k nim náležejí'CÍ), kterou sám obdělával, což t aJké lIlabyvaJtel bude činiti [~ 1, odst. 1, 
písm. b), aa )zá:k. č. 1708/1937 Sb. z'. a n.]. ZáJkl<adem nemovit'O'stního poplatku jest 
trhová cena 150.900 Kč, k,te,rou nutno zaokr'ouhli-ti na číslo dělitel,rié 40 [~ 7 zák. č . 89/ 
1862 ř. Z., na Slovensku a P. Rusi § 3, písm. 'll) v l. nař. č. 403/20 Sb.. z. a: n.]. Popla
tek 5% ze 1'50.9'2'0 Kč by činil 7'546 Kč. Ježto však ,po odečtení tohoto poplatku 7546 Kč 
od základu 150.900 Kč zbude 143.354 Kč, tedy menší částka, nežli by zůstala z hodnoty 
nejblíže nižšího stupně (t. j. 150.000 Kč), po srážce poplatku rpodle něho připadajícího 
(t. j. 4% ze 150.000 Kč = 6000 Kč), tedy 144.000 Kč', stanoví se poplatek r o zdí 1 e m 
m ezi 'základem 150.900 Kč a vypočteným zbytkem 144.000 Kč a zaplatí ,se pouze 6900 Kč 
(t. j. 150.900 Kč -144.000 Kč). 

DDsud platné sazby nemDvitDstních pDplatků pDdle § 2, písm. d) zá
leDna č. 31/1920, res:p. vl. nař. Č. 403/1920 Sb. 'Z. a n. (!pTD SlovensJm a P. 
Rus), se platí přímO' bez vyčkání úředního vy ·měření [§ 3, lPí1sm. 
ch) 'zákona č. 65/1933 a 'čt III., ,písln. ch) 'vl. naŤ. Č. 6'6/1933 Sb. z. 'a n .]. 
Tak ,nutno .platiti i převodní poplatky 'podle 'Zák. č. 178/1937 Sb. 'Z. a n ., 
kterSr dOlPlnil. cit. ustanovení zák. č. 31/1920, resp. vl. nař. 'č. 403/1920 Sb. 
'Z . a n. To platí Dvšem jen O' převDdních pDplatcích ze smluv trhDvých (po
stupních) O' nemovitDstech, včetně dražeb nemDvitDstí, avšak jen pokud 
pDplatek připadá na trhDvDu (pDstupní) cenu. Je prDtD v zájmu pDplat
n íka, aby se Dbeznámil se shDra uvedeným způsDbem VYPDčítávání převDd
ních pDplatků. *) 

Glosya aktuality. 
Ma'Sa:r~k a pr6vo. 

Na zámku v Lánech zemřel 14. 
-září 1937 president OsvDbDditel. Ma
saryk nikdy nebyl jen presidentem, 
nýbrž vždy též duchDvním vůdcem 
celéhO' nárDda. JehO' ideDlDgie vyrůs
tala z ryzích hDdnot mravních a pro
to i prO' tVDrbu našehO' práva zůstává 

věčnDU směrnicí. - O MasarykDvě 
vztahu k právu nejDbsáhleji, vědec
ky a při tOln velmi zajímavě pDjed
~1al univ. prDf. Dr. BDhuš TO' m s a 
v knize »Masarykův zápas O' právO' 
přirDzené«, vydáné. rDku 1928. Up 0'- -

zDrňujeme aspDň na jediné místo 
(str. 67) : PrO' Masaryka presidenta 

~') Bližší viz Ch o děr a, Poplatek nemovitostní (1933) a dodatek z r. 1937. 




