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nebo instituce dozor čích rad a pod.purcú19
) pri prí,pade-ch mírnejších. Tolik 

však možno ješte dodati, že nejen moderní zákonodárství v cizine nezná 
již policejní do,zor v takovém rozsahu jak jest zaveden zákonem z r. 1873, 
ale že i u náJs máme zákony pojednáva:jící .o zločinech jiste velikých, kde 
by policejní dozor byl zvlášte na míste, a prece neznají tyto zákony 
ta:kového d01zoru.20

) Je vedlejší, jaké motivy tu byly smerodatny, že 
nebylo v techto prípadech použito rečené instituce. Jis'Ío je, že se verejná 
policie a bezp ečnost státní musí bez nich obejíti, ačkoliv ,ph tom nesmí 
svých úkolú se zretele pouštMi a musí jim práve v techto prÍ'I)adech zvý
šenou merou dostáti. 

Celkern docházíme k záveru,' že v dobách normálních mužeme se 
obejíti ,bez instituce poHcejního dozoru, jak je'j zná rak. zákon z r. 1873 
a pokud by pak nekteré právní účinky ve zvláštních pr~padech byly 
nutny, treba pw jejich provádení nalézti vhodnejší formu, která by více 
hovela svobo,dám občanu a která by individuum spíše navracela s.poleč

nosti lidské nežli aby ho z ní čím dále tím více vzdalovala a vyvrhovala. 
Omezování práva občanu nutno stlačiti na nejmenší nezbytne nutnou míru. 
V tomto smeru pak musí príkladem predcházeti stát, jehož rúkolem j~ nejen 
chrániti bez1pečnosť svou a svých občanu, ale též cílevedoiillým posturpem 
spÍ'Še umožňovati nápravu provinilcu nežli jí všelikými odiosními olpatfeními 
znemožňovati. 

19) Ibidem str. 110. 
20) Pfi zákone na ochranu republiky byl § 11. citovaného již zákona 

výslovne vyjmut tk rozšílrení na Slovensko a P.odkarva'tskou Rus. ' 

Min: rada :E tIolik: 

O vztahu popl~tnosti právních úkonu a jednání ke zrízení 
listiny podle poplatkového práva platného v repuhlice Čs" 
vubec a pri sláinich dodávkách zvlá§te~ hiedic k zál{onu 

:ee dne 3. duhna 1925, č. 54 Sb. z. a .. D. 

(Dokončení.) 

I. Nabídkové iízení pro všecky dodávky vi'tbec. 

Na b í d k y (oferty), dodatky k nim, jejich zmeny a pfílohy, Jez 
jsou podstatnými součástkami nabídek, podléhají nyní kolku 5 Kč18 ) 

z každého archu, ÍÍmž rozumí se každý samostatný kus papír u ve vý
mere do 1750 cm~ včetne. Je-li arch vetší, platí se z neho nyní 10 Kč. 

N abídky obchodníku o vredmetech jejich obchodu ve forme obchodní 
korrespondence jsou prosty kolku. 

Pro t o k o ly sepsané s oferenty nebo prohlášení oferentu, že znají 
smluvní pOldmínky a pomucky a že uznávají je za rozhodné pro smluvní 
pomer, kolkují se nyní kolkem 5 Kč za každý arch a každého samostat
ného oferenta. 

18) § 1. zák. z 3. dubna 1925, č. 54. Sb. a n. 
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Protokoly o otevfení nabídek, obsahující pouze údaje (podle § 17. za
dávacího fádu, jsou kolku pros ty . . 

Pln é moc i oferentu pro zástupce podléhají nyní kolku 5 Kč 

z každého archu; je-li nekoHk zmocnitelu, !podléhá 1. arch kolku 5 Kč (na 
Slovensku 2 Kč) toUkrát, kolik jest zmocnHelu, ostatní archy podléha jí 
pouze kolku po 5 Kč (na Slovensku 2 Kč). 

L i s t i n y o z ríz e nív a d i a cl záruční listy podle § 15., bod 3., 
zadávacího fádu, vyhotovené ve forme obchodní korres'pondence jsou 
pros ty kolku a to: 

a) ve pfípadech lit. a) až c) § 15. zadávacíh()l rádu, je-li oferent ob
chodníkem a patrí-li dodávka ku pfedmetum jeho obchodování, 

b) ve pfípadech lit. c) cit. par,agrafu vždy. 

S k l á d á-l i sen ab í d k a, lP r o t o k o l, pln á moc, l i s ti n a 
o zrízení vadia z jednotlivých listu ne vetších než 
875 cm2

, p l a t í s e z a p of véd va Ili st y k o l ek ,p l n ý, z a k a ž d é 
cd a l š í l i s typ o lov i č n í,19) 

II. Sjednání smlouvy. 

A) Predmet poplatku: 

1. Pfi s m lou v ách s est á t ním i ú f a d y c i v i Iní m i v o-
jen s k Ý m i, s tát ním i ú s t a v y a pod n i k y neh o s pod a f í
c í m i p o obc hO' dni c k u20

) , vy] 1 ma] 1 c do d á v k y z vol n é 
r II kyd o 5000 Kč a prá c edo 10.000 Kč. 

Poplatnost smluv trhový,ch a dodacích o mo'Vdtostech, smluv sta
vebních a jiných smluv o dílo a smluv dodacích o pracích, vyjímajíc stálé 
opetovné služby, nezávisí na sepsání smIDuvy. Sepíše-li se však smIDuva, 
musí se hlásiti fin. úfadu za účelem kontroly podle všeobecných poplatko
výah ustanovení, jak svrchu uvedeno. 

PÍ'semní smlollivou rozumí se: listina podeposaná oberna smluvníky, 
listina podepsaná jedním smluvníkem a vydaná druhému, akkordní proto-
kol, výmer, jímž se zpravuje oferent o pfijetí jeho' nabídky, vzájemné zá

'verečné listy, záverečný list zadávacího místa dodaný uchazeči. 
Osvobo7ení od poplatku z titulu obchodní kores,pondence neplatí. Vy

bere se tedy poplatek i tehdy, je-li smlouva sepsána ve forme záverečného 
listu a je-li pr,i tom zadávacím místem státní podnik, který má povahu 
obchodnickou (ale nehospodafí po obchodnicku) a zadávka týká se jeho 
pfímého vrovozování nebo jsou-li pri záverečných listech vzájemných na 
obou stranách splneny podmínky osvoboze:ní z titulu obchodní korrespon
den~e. liná osvobození i vecná ovšem platí. Vydá-li tedy záverečný Ust 
samo zadáv.ací místo, jež má osobní nebo vecné osvobození od pop,Jatku, 

19) § 22. zák. z 3. dubna 19.25, č. 54. Sb. z. a n. 
20) Podle § 1. vl. nar. ze dne 2S. záfí 1924, Č. 206. Sb. z. a n. byly 

podniky státními hos'Podafícími po obchodnicku prozatím .prohlášeny: 
státní baňské a hutnické závody, státní lesy a statky, škoIní zerrnectelské 
závody v Uhrinevsi a Dečíne - Libverde, vo1enský drevar,ský podntk 
ve Velkých Levárech, vodenská továrna na létadIa, státní: lázne, tiskárny, 
úfední . noviny, tisková kancelár, tabáko'vá režie, loteľie, mincovna 
v Kremnici. 
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nebo vyrozumí-li takové místo uchazeče o pfijetí jeho nabídky, nevybere 
se pOJPlatek. 

Nemá-li oferent osobního neb vecného osvobození od po:platku (a toho 
nyní ovšem nemá ani z titulu obchodní korrespondence) stihá vždy vla'tební 
povinll1tost jen oferenta. 

2. Pri s m lou v ách s est á t ním i pod n i k y a ú s t a v y h 0-

spodarícími po obchodnicku a dodávkách z valné 
r II kyd o 5000 K č a pra cíc h d o 10.000 K č pro s t á It v u bec. 

Smlouvy jSlou v techto prípadech vubec poplatny jen tehdy, zfídí-li 
se o nich listina. Za Hstinu pokládají se tytéž dokumenty jako v bode 1. 
Platí tu všecka osvoboze.ní, i z tittulu obchodní korrespondence. Užije-li se 
tedy k sepsání smlouvy f'ormy záverečného listu, neplatí se po'pl'atek, 
jsou-li splneny všecky tyto podmínky: 

.a) je-li zadávacím místem podn~k, který má obchodnic1wu povahu 
a týk á-li se zadávka prímého provozování toholto podniku, 

b) vydal-li záverečný list podnik sám nebo sice i druhá strana, ale 
tato má povahu obchodníka a jde-li o predmet jeho obchodu. 

Nemá-li oferent osvobo.zení, s,tihá platební povinnost vždy oferenta. 

B. VS'še poplatku pfi všech dodávkách. 
Poplatek stanoven jest pro sml,ouvy o dno a dodávky práce bez 

dodávky hmot stupnicí U.; ;pro o'statní shora uvedené smlouvy stuvnicí IIL, 
na Slovensku a v P.odkarp'a1:ské R.usi 2 procenty z celé úplaty výdeUwvé; 
2pwcentní poplatek se merí ze základu zaokrouhleného na Čí,s!.o delHeJné 
be,ze zbytku 20ti, ke zbytku neprevyšujícímu 10 Kč se neprihlíží. 

Je-li velikost dodávky udána jen podle nejvyššího nebo jem. podle 
nejnižšího merítka s výhraJdou práva dodávku obmeziti nebo zvýšHi, treba 
poplatek počítati v prvním prípade p.odie nejvyššího, v druhém podle 
nejnižšího množství dodávky. Není-li výkon vyjádren určitým pevným 
penízem, nýbrž jeho nejvyšší výmerou (maxJmum), nutno vymertti po
platek p.odie penčžIté hodnoty maxima. Na Slovenslm a v P,odkal1patiSké 
R.usi platí v této príčine toto: 

Není-li dodávka vyjádrena určite stanovenou penežní částkou, je-li . 
však udána jeH nejvyšší výmera, má se poplatek vymeriti podle penežité 
hodnoty nejvyšší výmery dodávky. 

C. Pevne kolkove poplatky z listin o smlouvách. 
Ve prípade A 1) nepodléhá smlouv.a, i když se sepíše, kf'Ome poplatku 

stupnicového, resp. procentního, který se srazí, žádnému pevnému, kolk,o
vému ani jinému poplatku, neobsahuje-li ujednání, jež nesouvisí vzájemne 
se smlouvou (na pr. rukojemství, cesse atp.). 

Ve prípade A 1), byl a-li zfízena Hstina obsahující ujednání, jež nesou
visí vzájemne se smlouvou, a ve prípade A 2) podléhá pfi stupnicových 
poplatcích každý další arch kolku po 5 Kč, resp. je-U poplatek stupnicový 
menší než 5 Kč, tomuto menšÍmu poplatku, pfi poplatcích 2,procentních, 
každý arch kolku 5 Kč. To platí i o pfílohách smiuv, podmínkách smi uv
ních atp., jsou-li podstatnou součástí smlouvy. V techto prípadech platí 
o ne~olika exemplárích smlouvy ltotO: 
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Podléhá-li listina poplatku, nutno jej z a'P'raviti v zásade z každé 
lis1:iny o téže smlouve zfízené. 

Je-li však právní jednání, osvedčeno smlouv'ou v jednom prvopise 
a druh~ strane se vydá jen její opis zadávajícím mísfem overený (§ 30., 
bod 1. zad. rádu), nutno zpopl,atniti jen prvopis, požívá-li jedna ze smluv
ní ch stran (z,pravidla zadávací místo) osvobození od poplatku; nepožívá-li 
ho žádná ze smluvních stran, nutno zpoplatniti jak prv,opis tak i opis 
smlouvy zadávacím místem overený. 

Zrizují-li se oprávním jednání více než dve Ustiny (výmer o prijetí 
nabídky, zadávací zápi-s čili akordní pro-tokol a overený op,i,s smlouvy v to 
počítajíc), podléhá poplatku každá lisNna. 

Byly-li však první dve Hstiny jakož i ostatní pred podpisem nebo 
nejpozdeji do 8 dnu po podpisu prvních listin predlo,ženy príslušnému 
lifadu· k vymerenípoplatku, jest do:voleno obmeziti zpo.platnení :podle zákonné 
sazby jen na první dve listiny, a ostatní kolkovati jaJm úfední opisy ' 
5 Kč za arch. 

Prís lu ší-li však jedné ze smluvních s,tran, z,pravidla zadávadmu m~stu, 
zákonné osvobození od poplatku, nutno zapraviti stupnic-ový pop:latek jen 
z jedné z techto dvou listin, kdežto druhá ne.podléhá poplatku. 

Poplatek percentuální platí se jen jednou, i když lisltina byla zfízena 
v nekolika exemplárích. 

Pfi smlouvách podléhajících po:platku stupnicovému, jest tomuto po
pla'tku podroben jen první exemplár, druhé exempláre pak podléha!jí kolko
vému p'oplatku 5 Kč za arch. Smluvní strany jsou však povinny predložiti 
v 8 dnech všecky listiny náležitým kolkem opatrené úradu popl,atky vy
merujícímu, který na základe puvodního exempláre listiny, zároveň pred
loženého, úredne potvrdí na druhých stejnopisech zapr,avení poplatku prí
slušejícího za první, puvodní exemplár. 

Shora zmínená výhoda pro jednotlivé listy neprevyšující svou výme
rou 875 cm2 platí i pro další listy smI uv. 

D. Vedlejší uiednání, nesollvisící vzájemne s hlavním jednáním. 

Ve pfípadech A 1) i 2) podléhají listiny o vedlejších nebo dodatečných 
ujednáních, na pr. o závazCÍ.ch rukojemských, cessi atp. samostatne po
platku. Ve prípadech A 1) i 2) musí v tom prÍlp,ade smlouvu ohláslti finanč
nírriu úfadu obe smluvní strany. 

Prodloužení platnosti takové smlouvy, která jest podwbena poplatku 
jen tenkráte, je-li o ní zfízena právní listina, na pr. úmluva o pokračování 
:vr dodávkách nebo pracích pres umluvený čas (§ i7. zad. rádu), podléhá 
poplatku jako nová smlouva, je-li toto prodloužení osvedčeno listino,u. Rov-
než príslušné doložky o tom pripsané na puvodních listinách zakládají 
stejnou poplatkovou povinnost. 

Prodloužení pl,atnosti tak,ové smlouvy, která jest podrobena poplatku 
i tenkráte, když listinou osvedčena není, podléhá poplatku i bez J.i:slt.iny. ~ I 

Uj.ednání o soudní príslušnosti v listinách smluv,ních (§ 29., lit. g) za-
dávacího rádu) podléhají samostatnému kolku za 1 Kč. Osvohození z du-
vodu obchodní korrespondence se techto ujednání netýká, pročež je tento 
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kolek oduvodnen i tehdy, je-li ujednání obsaženo v záverečném liste. 
(Pozn.: Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi neplatí). 

nl. Výdellwvé výkazy a účty pfi všech dodávkách. 

Výdelkové výkazy a splátkové účty jest zpravidla kolkov'ati jako 
účty obchodní, znejí-li na pohledávku: 

až do 20 Kč kolkem za 2 hal., 
pres 20 K,č až do 100 Kč kolkem za 10 hal., 
pres 100 Kč až do 1000 Kč kolkem za 20 hal., 

a na ví ce než -1000 Kč kolkem Zla 50 hal. 
za normální arch. 

Za účty, v kterých je žalovatelnost !pohledávky vyhra~ena vydatelem 
účtu v ur6itém míste, platí se pO'Platek v dvojnásobné míre.' 

Užije-li se papíru o vetší než normáIní plošné velikosti, poplatek se 
zdvojnásobuje. Shor.a zmínená výhoda listech nevetších než 875 cm2 pri 
výkazech výdelkový'ch a účtech neplatí. 

Uvedené poplatky jest platiti i tehdy, byly-li výdelkové výkazy nebo 
účty pojaty do textu obchodní korrespondence nebo k ní pfipojeny jako 
dodatek, pfílohy a pod . 

Prílohy účtu, phpojené k nim jakožto doklady, ú6tovému kolku ne
podléhají, nejsou-li jejich podstatnými součástmi. 

IV. I( vitanee. 

1. V epr í p a d ech II. A 1) se kvitanční poplatek podle stupnice 
II. sráží, i když nebyla vydána kvitance nebo saIdovaný účét. Ostatne pl,atí 
tu vše, co bylo vpredu fečeno o srážce kvitančního kolku. 

2. V e pr í p a d ech II. A 2) se pla,tí kvitanční po:platek podle stupnice 
II. jen tehdy, zfídí-li se o kvitování fo-rmální kvitamce nebo s,aldovaný 
účet, a nesráží se, nýbrž platí kolky nebo hotove podle své výše. ' 

Zartímní kvitance nutno zpoplatniti jako kvitance vubec, zatímní lis,ti
ny jako definitivní listiny. 

K-vitance 'o v-rácení vadií (§ 24. zad. rádu) nebo kaud (§ 32 .. bod 5. 
zad. rádu) jsou kolku prosty. 

Predkládají-li se verejné pokladne místo kvitancí saldované účty, 

podléhají poplatku jako kv'itance podle hodnoty a sItupnice II. Do poplatku 
se včHá však účtový popI-atek kolkem rádne zapravený. 

Ustanovení práve uvedené o saldovaných účte ch neplatí však pro 
saldované ú6ty predkládané státním podnikum hospodarícím po o,bchod
nicku; pri ,tech se účtový kolek nedo,plňuje na kvitanční. 

V. Zpusob zapravEmi poplatku. 

1. V epr í p a d ech II. A 1) se PQplatek smuv'11í (stupnice II., III. 
event. 2%) sráží z jednotlivé vyplacené částky zár'oveň s kvitančním po
platkem, smlouvu hlásí fin . úradu zadávající státní úrad, ústav, podn,ik, 
jsou-li však zároveň se Ismlouvou sjednány vedlejší úmluvy (rukojemství, 
cesse atp.), obe smluvní strany. 

2. V epr í tp a dech II. A 2) platí 'se poplatek' z kvitancí a smluv 
najednou z celé úplaty, a to podle své výše buď kolky nebo po vymerení 
hotove. O hlášení smluv a kvitancí k vymerení poplatku platí tu všeobecná 
ustanovení. 
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VI. Zvláštní listiny o cessi práv ze smluv dodavacích. 

P o s t o u p í - l i podnikatel právo plynoucí ze smI-ouvy dodävací nebo 
pracovní se svolením úradu tretí osobe a zrídí-li se o tomto pos,toupení 
zvláštní listina, treba tuto listinu ohlásHi v osmi dnech bernímu nebo po
pIatkovému úradu k vymerení poplatku a \prilpojiti úredne overený, .kolku 
prostý opis listiny o puvodní smlouve a dodatku k ní, jakož i udati, kolik 
bylo až dosud zaplaceno na poplatcích ze smlouvy. 

'Též pm cesionáre - tot,iž nástupce puvodní smluvní strany - platí 
ustanovení uvedená v bodu V. o placení poplatku smluvního a kvitančního. 

VII. Srážka poplatku na základe úmluvy. 

Povinnost k od'Vádení poplatku ze silTIlouvy spolu s kvitančním po
platkem podle ustanovení bodu V. a VI. treba výslovne pOJmouti do smlou
'vy, sepisuje-li se. 

VIII. Vrácení omylem sražených poplatku. 

Za vrácení neprávem sražených kvitančních a smluvních po'platku lze 
žádati do 31et odo dne srážky u fin. úradu, do jehož obvodu patrí pokladna 
srazivší poplatek. 

Sbírku pfíkllladu knlhoiVn=ch žáld:Osrtí a lliSneseillÍ v'VIda:iá v neôb1l:žsí 
dobe vlastním nákladem JUDr. JO.3. V. BohusIav, sen. pres. nejv. spr. s. 
a Antonín Hartmann, odbo pfedn. min. spr. Jest to šesté opravené vydáni 
známé a dosud kledané J)omucky, vydané JUDrem J. V. Bohuslavem. 
Nové vydání pfihlíží ve zvláštním oddíle ku pfedpisum knihovního 
práva, platného na Slovensku a Podkarpatské Rusi, a uvádí též'Poplatkové 
pfedpisy v knikovních vecech jak v Čechách, na Morave a ve Slezs]cu, 
tak i na Slovensku a Podkarpatské Rusi platné. V druhém dnu upraveny 
jsou úplne nové vzorce knihovních podání a vyfízení, jsou z.iednodušeny 
a sty1isovány, aby vyhovely vecne a také jazykove a spolu. aby zápisy 
z nich mohly býti vykonány v knihách beze vší zmeny. úvodem (ozn a
čením soudu, žadatele a návrhu) lze doplniti každý v:uorec na podání tak, 
že se hodí ,pro soud za vyfízení pouhým »des'cribatur«, čÍmž se urychlf 
a zjednodušÍ mani·pulace v knihovních vecech. Použitím techto vzorcu 
pfijdou právní zástupci nejen vstfíc soudum, nýbrž usnadní si též svou 
vlastní práci. Povšechná část vzrostIa tím pfes 26 tiskových archu s 320 
vzorci, které byly schváleny výno min. sprav. Č. 1567/24 pres. a bude ulo
ženo soudum, aby dílo zafadily do úfední knihovny. 

»OalSlo!p,i\S PIľO žle~~IZIll~looí orlálvo 13 'Plollliltilku«. vvldálVtail1v re,d,ak-cú 'Ora J. 
Cermáka aDra J. Havelky S'Polkem čsl. železničních ',právníku v Praze, 
zahájil práve vydanym 1. číslem IV. ročník. - Cílem jeho je seznamovati 
čtenárstvo se všemi otázkami jak právní tak hos,podárské povahy, ' týkají
cími se oboru že1ezničního, i má proto »Čas opis « význam nejen pro kruhy 
železniční, nýbrž i pro každého, kdo \pficházÍ do jakéhokoli styku se že
leznicemi nebo se zajímá o otázky nár'O'dohospodáfské. Prvé číslo roč
níku IV. obsahuje vedIe rozhledu po železnilčnÍ politice (Pokrok v reorgani
saci rakouských spolkových drah), literárního pfehledu, glos a poznámeI<, 
studie E. Wižďálkä »Zánik nároku z náktladní sm~ouvy« aDra ľ. MazIa 
»Pfiznání práva ku spoluužívání vlečky«. K časo\p.jsu pfipojený jsou dve 
pfílohy, a sice ' »Sbírka záko'nu železničních, platných v R. Č. S. v českém 
preklade« a dále »Prehled iudikatury ve vecech železničních«. Pfedplatné 
na 10 čísel s prílohami činí 40 Kč. Prihlášky pfedplatitelu pfijímá knih
tiskárna Všetečka a spol. na Král. Vinohradech, Puchmajerova 35. 
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