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těchto ustanovenÍ. Ba dokonce nic nevadí vynechání 
citace zákonů Č. 92, 93, 94/ 1883 ř. z. v platném dáv
kovém řádě, a nemůže býti vůbec poohybností o tom, 
že dovolaným poplatkovÝlTI předpisem není § 8 zá
kona Č. 74/ 1901 ř. 'z. 

Při správnérn výkladu ~ 6 al. 2 a ~ 1 al. 6 pravi
del totiž již tato ustanovení vylučují postižení pra
vých ,~mJ.uv dílčích dávkou z přírůst~u hodnoty a 
tudíž jen jiným logickým pochodem ustanovují to
též, co § 8 zákona Č. 74/ 1901 ř. z. ustanovuje pro 
obor poplatku př'evodniho. Nemělo by tedy slnyslu, 
alby ~ 4 Č. 5, oklikou přes § 8 zákona Č. 74/ 1901 ř. z. 
osvobozoval od dávky dílčí smlouvy, jež podle § 6 
a l. 2 vůbec neobsahují převodu ve sn1yslu pravidel) 
a jež tedy dávce podrobeny nejsou! 

III. Pravý smysl ustanovení § 4 Č. 5 spočivá tudíž 
v tom., že toto ustanovení převzalo systém speciál
ních poplatkových osvobození zákonů Č. 92, 93, 94/ -
1883 1'. z. pro obor dávky z přírůstku hodnoty 
(agrár ní operace: Zusammenlegung landwir tschaft
licher Gl'undstUcke - Č. 92 ř. z., Bereinigung des 
Waldlandes von Enclaven, Arrondiei'ung von Vvald
g renzen - Č. 93 ř. z., Teilung gemeinschaftlicher 
Grundstucke - č. 94/ 1883 ř. z.). Jelikož pak zákon 
Č. 94/1883 ř. z. obsahuje poplatkové osvobození spe
ciální co do obsahu však širší než s 8 'ZML Č . 74/ 1901 

Dr. MOJMÍR MAZÁLEK, kand. notářství v Kroměříži: 

ř. z. pro obor poplatků a ~ 6 al. 2 pravidel pro obor 
dávky z přírústku hodnoty, mohlo by se ,pak osvo
bození podle § 4 Č. 5 uplatniti při dělení společných 
OIbčin i u takových smluv dílčích, které ,převod ve 
smyslu pravidel obsahují a tudíž jinak by zásadně 
dávce z přírůstku podrobeny 'býti ln·ěly. Tedy smlou
va dílčí o dělení společných zemědělských pozemků 

nebo lesa mezi usedlíky v obci bude prosta poplatkú 
i dávky z přírůstku hodnoty? třebas i něktel'ý ze 
společníků neobdrží fysícký díl odpovídající hodno
tou jeho podílu ideálnímu, nýbrž obdrží vy,rovnání 
v penězích. Arg. § 13 zák. Č. 94/ 1883 ř. z.: "Veške
rá podání, . . .. pr ávní listiny ... , jsou prosty kolkú 
a bez-prm:;tředních poplatkú." - ve spojení s ~ 3 
a1. 2 1. c.: " . ... vyrovnány býti mohou penězi jed
notlivé nestejnosti mezi dílčÍm.i právy jednotlivých 
podílníkú a náhradami, jež na ně připadají, jestliže 
napomůže se tím k uspokojivén1u rozdělení majetku 
společného. " 

V tom. spočívá skutečný materiální význam speci
álního ustanovení § 4 Č . 5 pravidel o dávce z pří

růstku hodnoty pro obor smlouvy dílčí. 2) 

Tato úvaha, vÍžícÍ se k tak často praksí nesprávně 
chápanému ustanovení § 4 Č. 5 pravidel, myslím jen 
potvrzuje správnost výše podaného výkladu § 6 al. 2 
pravidel o :dávce z přírůstku hodnoty nelllovit'Ostí. 

Osvobození stvrzenek (kvitancí) o splnění knihovně nezajištěných závazků 

podle vl. nař. z 29. května 1941 , č. 430/41 Sb.~ 

od poplatku podle II. stupnice. 

1. 
Sedes materiae: 

1. Vládní nařízení z 29. května 1941, č. 430/41 Sb.: 

§ 1. 

Ustanovení saz. pol. 30/47, písm. a), saz. pol. 96/83 , 
písm. B) č. 2) odst. 2 a saz. pol. 19/101 I, písm. A n) 
poplatkového zákona lze užíti na stvrzenky jen tehdy, 
týkají-·li se splnění závazků k n i h o vně zajiště

ných. 

§ 2. 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; 
provede je ministr financí. 
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ll. Příslušná ustanovení poplatkového zákona (zák. 
z 9. února 1850, Č. 50 ř. z., změněný a doplněný zá
konem z 13. prosince 1862, Č. 89 ř. z.) ve znění zkrá-
ceném pro potřebu tohoto pojednání:. 

1. saz. pol. 47: Potvrzení příjmu (stvrzenky), po
pIa tku povinné: 

a) potvrzení vydaná osobami oprávněnými oso
bám povinnýrn. na důkaz splnění závazků, neb vůbec 
potvrzení o přijetí ocenitelné věci do vlastnictví pří
jemce nebo toho, jehož jménem se příjem stvrzuje) 
podle ceny převzatého předmětu stupnice II. 

2) R'Ozh. n. s.s. Boh. F 1319 (6785/1923) cit. Dr. BLahou se 
otázlmu dávky z :přírůstku hodnoty vůbec ne2lab&vá a j.e tud!íž 
pro ni irrelev,antní. 



Poznámka: Potvrzuje-li se prlJem platby v listině 
o hlavním jednání, není toto potvrzení příjmu před
mětem poplatku. 

2. saz. pol. 83, písm. B, č. 2, odst. 2: Saldované 
účty, použije-li se jich u soudu nebo místo kvitance 
u veřejné pokladny, podléhaji poplatku stanovenému 
v saz. pol. 47 a) pro stvrzenky. 

3. saz. pol. 101: Listiny: 

1. Právní listiny, jichž obsahem jest převod ma
Jetku, upevnění práva, zrušení práv a závazků, 
A. jsou-li ocenitelny plnění a protihodnota či jedno 
z nich, zrušené právo, zrušený závazek, a to: 

a) Saldované účty, noty, výkazy obchodníků a 
živnostníktl o předmětech jejich živnosti ... , 

b) nákladní listy a jejich druhopisy, když mimo 
sez~am zaslaných věcí a námezdní nebo nájemní 
ujednání s vozkou, povozníkem nebo lodníkem a 
pojištění (asekurace) neobsahují jiných ustanovení 
podléhajících stupnicovému poplatku ... , 

c) přijímací listy povozníků o převzetí zboží k do
pravě (nákladní listy), konosementy námořních lod
níků, nákladní a vydací listy (skladní listy, va
ranty) ... , 

dále přijímací listy železničních a paroplavebních 
podniků o přijetí osob k dopravě (osobní lístky) ... , 

d) poukázky kupců a na kupce a jejich zavazovací 
listy ... , 

e) směnečné indosamenty (gira), indosamenty 
(gira) a postupy poukázek kupců a na kupce, zava
zovacích listů kupcú, konosementll námořních lod
níků, nákladních listů povozníkú, vydacích listů 

(skladních listů , varantú), zástavních lodních úpisů 
a námořních pojistek ... ; 

f) šeky . . . , 

g) směnky ... , 

h) listiny o zálohách obdržených na státní a jiné 
cenné papíry a zboží od veřejných ústavů oprávně
ných podle stanov k puskytování záloh ... , 

i) právní listiny, jimiž se úplatně převádí vlast
nictví nemovité věci, z každého archu pevný popl. 
5 K, mimo to poplatek z právního jednání ... , 

k) právní listiny o darováních movitých a nenlOvi- . 
tých věcí ... , 

1) právní listiny o převodech majetku pro pád 
smrti, jako: poslední pořízení (závěti, dovětky) , vzá
jemné závěti , dědické smlouvy, darování na případ 
smrti, ve smlouvách svatebních a jiných smlouvách 
mezi manželi obsažená ustanovení o právech příslu
šejících pro případ úmrtí jednoho z nich dru
hému . . . , 
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m) právní listiny uvedené v následujících saz. 
pol.: smlouvy o službách, saz. pol. 40 a), b); kupní a 
směnné smlouvy, úplatné postupy a vzdání se, jichž 
předmětem jsou ID.ovité věci, pol. 65 Aa), 97 Aa) ; 
smlouvy odvážné, pol. 57 Ca) a Ga); smlouvy za
půjčkové, pol. 36, 2 a) ; společenské smlouvy, pol. 
55 B, 2 a) a b). 

Smlouvy o dodávce, jeví-li se jako prodeje mov!-
tých věcí ... , 

n) právni listiny o vše c h j í n Ý c h právních 
jednáních (pokud nepodléhají podle zvláštních zá
konú stupnid 1. anebo nejsou od poplatku osvobo
zeny) . .. podle ceny stunice II. 

Autentické znění cit. sazebních položek: 

1. T. P. 47: Empfangsbestatigungen (Empfangsls'cheine), gle~ 

buhrenpflkhtige : 

a) Bestatlgungen der Berechtigten an die VerpfliClhtet en 
zum Beweis.e erfu.J.l,ter Verbindlichkeiten, oder ub)2~haiUpt uber 
den Empfang einer in das Eigentum des Empfangers oder 
desjenigen, in dessen Namen der Empfang besJtatigt wird, 
ii'bergI2,gangenem schatzbaren Sache, n . d. Werte des uberr
nommenen Gegenstandes Skala II. 

Anmerkung. Wird der Empfang der- Zahlung in der UlI"kun
de uber das Hauptgeschaft bestatigt, so ist diese Empfangs
bestatigung kein Gegenstand der Gebi.ihrenentl'ichtung. 

2. T. P. 83 , L i,t. B , Nr. 2, A,bs. 2: W'erden sa'ldierte Konti 
Ztl einem gerichtlichen GebJ'lauche 'Oder anstatt der Quittung 
bei einer offentlichen Kasse beigebraaht, S'O unterliegen sd,e 
der in der T. P . 47a) ml' Empfangs.chdne festgesetzten Ge
bi.ihr. 

3. T. P. 101 : Urbmden: 

1. Rechtsurkunden, welehe eine Vermogensubel'tragung, 
eine Rechtsbefestigung, die Aufhebung von Rechten und Ver
bindlichkeiten in sich schlieBen, 

A. wenn die Leistung und Gegenleistung oder eine aus bei
den, das a-ufgehohene Recht, die ,aufgehobene Verbindlichkeit 
eine s.chatzbare Sache is,t, und zw ar: 

a) Kont-i , Noten, Ausweise, sald~erte, der Handel- und Ge
werbetreibenden uber Gegenstande ihres Gewerbetriebes . .. 

b) Frachitbriefe und dL2: Dupli:kate derselben, wenn. sie 
auBer dem Verzeichnisse der versendeten Guter und dem mit 
dem Fuhrmanne, Frachtfi.ihlf1er oder Schiffer geschlossenen 
Lohn- 'Oder Mietvertr,ag und der Versicherung (As s.ekur:a nz) 
keine der skalamassigen Gebuhr unterliegenden Bestimmun
gen 'e!I1Jthalten . . . , 

c) Empfang- und Aufnahmssoheine dlex F,rachter uber die 
Ubernahme von Waren zum 'Dransport€ (Frachtkarten), K'On
nOSSlamente der SeeSlchiffer, Lade- und Auslieferungsscheine 
(Lagerscheine, W.arrants) ... , 

Ferner Empfangs- und Aufnahmsschein:e der Eisenbahn
und Dampfschiffahrtsunternehmungen uber c1ie Ůbernahme . 

von Personen zum Tr.ansport (Personenkarten.) . . . , 

d) Anweisungen der Kaufleute und ,auf Kaufleute, dann 
Verpflichtsclheinl2' derselben ... 

e) Wechs'el-Inoossamente (Gůri) , Indos,samente (Giri) und 
Zess;ionen der Anwei'sung,en der Kaufleute und auf Kaufleute, 
der Verpf-Hchts-clťeine der Kaufleute, der K'O-nnossamente der 
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Seeschiffer, Lad:escheine der F'rachtgiiter, Auslieferungsschei
ne (Lagers'cheine, W,ar,rauts), Bodmereibriefe und Seeass~ '~u

-anzpolizzen . : . 

f) Schecks ... , 

g) W,eehsel"' J 

h) Urkunden iiber die von den statutenmaB!ig zum Vor
sc'huBgesohafte ber,eClhtigVel!1! offentlichen Ans;t.a"lten erhalte
'nen VQlr8lchiiBe ,auf Staats- uud andere Wertpapiere oder Wa-

ren .. 'J 

i) Rechtsurkunden, wodUiroh das Eig,entum einer unbeweg
lich.en Sache léntgeUlich ubertr,agen wird, v. jed. Bo.g. 5 K fest, 
nebSltbei die Gebiihr vom Reehtsges,ehaft ... , 

k) Rechtsurkunden uber Schen:kungen beweglicher und un
bewegli-cher Sachoo ... , 

1) Rechtsurkunden ub\EII' VermogensiibertlI'a-gungen a 'uf den 
TodJesfall, als: letzwillige Anordinlungen (Testamente, ,Kodizil-
1e), wechs,elseitige Testamente, Erbvertrage, Sehenkungen aui 
den Todesfall, Bestimmungen in Ehepakten und anderen Ver
tragen zwischen EhegaUen iiber auf den Todesfall des einen 
dem anderen zUlsiehende Rechte . . . , . 

m) Re'cht8lurkunden, in den nachstlethenden Po sten der Ta
rifbestimmungen angefiihrt.e: Vertrage uber Dienstleistungen 
der Posten 40 a', b; Kauf- und Tauschvertrage, entgeltliche 
Zes,sdonen und Vi€rzichtleistungen, deren Gegenstand beweg
Uche Sachen siud, P. 65 Aa; 97 Aa; Glucksver·trag'e der , Pos
ten 57 Ca und Ga; Darlehensvertrage der FOSlten 36, Za; Ge
sel1s.chaftsvertrage der T . P. 55 B, 2,a und b. 

Au-ch unterliegen . '. Lie:fle1rungsvertrage, T. P. 69, wenn sie 
als Verkaufe beweglicher Sac:hen skh darstellen .. . 

n) Rechtsurkunden iiber alle ,andieren Rechtsgeschafte (so
weit sie nicht dwoh be'sondere GeS'etze der Skala I zugewie
sen oder von der GebiihT hefr.eit sind) '" n. d. Werte Sk-ala 
II. 

II. 

Uvedené vlád. nařízení zavádí důležité osvobození 
od poplatku podle n. stupnice u stvrzenek o splnění 
k n i h o vně n e z a j i š t ě n Ý c h z á vaz k ů podle 
uvedených saz. pol. (stvrzenky o splnění závazků 

knihovně zajištěných nadále stupnicovému poplatku 
podléhají). Osvobození vyplývá a contrario z ustano
vení vládního nařízení o restriktivním použití uve
dených saz. pol. pro závazky knihovně zajištěné. 

Podmínkou osvobození jest: 

1. existence závazku (obligace), 

2. povaha závazku: 

a) musí jíti o závazek knihovně nezajiště,ný, 

b) peněžitý neb aspoň ocenitelný (při splnění 
neocenitelného závazku je podle saz. pol. 101 I, B 
pevný poplatek 5 K z archu), 

3. splnění takového závazku - a , to kterýmkoli 
ze způsobů zrušení obligace - osobě oprávněné nebo 
jejímu zástupci, 

4. vystavení stvrzenky o splnění závazku (kvitan
ce) touto osobou osobě povinné. 

Vládní nal'ízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení, 
t . j. dnem 17. prosince 1941. 

Tento článek je určen pro stručnou prvotní infor
maci. Zavedená novota zaslouží si zevrubnějšího po
jednání, jehož se jí nepochybně z pera poplatkového 
odborníka později dostane. 

ZE DNE 

Jednotný směnečný řád č. 111/41 Sb., poplatkové otázl,.y. 
Ministerstvo financí vydal,o ve shoTa uvedené věci tento výnos 
ze dne 9. prosince 1941 ČÍ'slo 115.395/41-V/14h: 

"Sbírky oViěřených opisů prc: tes,tů ,a záznamů o obsahu 
směnek neb Op': ISŮ směnek, vedené not'áři, podle čl. 85 (2) a (3) 
jeďnotného směnečného řádu č. 111/41 Sb., podléhají podle 
názoru ministerstva financí poplatku stanovenému v s az. 
pol,. 29/74 zákona č. 89/1862 ř. z., neboť podle jejkh úbsahu 
a účelu je nutno pov·ažovat jl~1 Zla pro It es tni pro t a. k o -l y 

ve smyslu cit. saz. pol. 

Jiným než uvedeným poplatkům zmíněné sb1rky ani jejich 
jednotlivé části nepodléhají. 

Minist'~Tstvo financí souhlasf s tamním názorem, 'že vy
svědčení o vykonaném protestu, vy-stavené notMem podle 
čl. 90 (2) jednotného směnečného řádu č. 111/41 Sb., podléhá 
kolku z'a 5 K z každého archu podle saz'. pol. 110/116 a) bb) 
popl,. zák. 

O t éto 'odpovědi uvědo.muje ministerstvo financí současně 
ta,~é m'i:nistE;!rs,tvo spravedlnosti a podř.ízené úřady. 

Za ministra financí: Trnka." 
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Notářská komOra v Brně oznamuj'~, že ve, s,chůzi shoru 
vš:ech no'tářú ObVíOdu vr'ohního. soud u v Brně dne 18. ledna 
1942, byl zvolen 'komorní výb~)lr: 

1. presidentem komory: JUDr. Andělín Váhala, notM 
v B,:r.ně, Zelný trh č. 12; 

2. členy komorního v ýboru: 

a) Alois Benda, ll10tář v 01lomouci, 

ob) Jan l'J.ěn'~:Čka, notář v Brně, Zelný trh č. 3, 

c) Dr. J aroslav Kozánek, no,tář , ' e Vyškově, 

d) Dr. ' duard Liska, not:ář v Mor. Ostrav'ě, 

e) Dr. Alexander Tobek, notář v Uherském Hr:adiš;ti, 

f) Dr. Josef V1avrouch, notář v Tišno"ě ; 

3. za náhr adniky členů výboru : 

a) Dr. Stanislav BílIek, notá,ř ve Sllav~oVlě u Brna, 

,b) r . F rantišek Skřivánek, notář v Brně, Česká 28 , 

c) Dr. Richa,rd Togner, notář v 01ofI1o uci; 




