
rve11ce 
ým,i, . 

níkem, 
Iledem 
ti, po
í před 
ie hlu
~ facto 

llzná- . 
l spisÍl . 
Ja pro 

, 

Právní normy o státních dávkách 
vydané v republice československé v roku 1921.1, 

Jan Caha. 

Clánek tento jest pokračQváním pQjednání »!P r á v II í' nor nt Y' 
o stá t n í ch dá v k ác h vy dJ a.fl é v r cpu:b I i c e C e s k.o s 1. o
ven s k é o rl p r· ev r a t II d O' k o IJ1I cer o 1c u 1920« v ročníku 1921 
tohoto časopisu. Olml jest týž, rovněž i rozsah pojednávaného před
mětu; proto voHli 'jsme úplnč stejné rozčlenční látky jalk!o v poje'd
nání dřívějším. 

I. Přímé daně osobní. 

A. Vše obec n á daň v Ý d ě lk () v á. 

1. Zákon ze dne 17. března 1921. 'Čo 123. Sb. z. a n. o všeOlbecné 
dani výdělkové IPro rok 1921. 

2. Vyhláška 'generá'lního finančního ředitelství v Bratis:lavě ze
dnle 4. dubna 1921, Č. 153. Sb. z. a n. ,Q z,říz.ení' druhé komise IVYjlTlě-
řujícíl da,ň výrobkovo1Ur HI. tří1dy plm Ilťkláldací olbvod Bra't~s,llava 
(město) . . 

I 

Ad 1. V území čs. republiky, vyjímajíc Slovensko a Podkar-
'pailskou Rus, ,platí s.azby vš~becné dané vý.dělkové, 'ulo,ž,ené tlJa rok 
1920, též pro ber nf rol, 1921. iPoplabntíkům však se vY'daií' na rok: 
1921 nové platební rozkazy, přílpad'ně vydá se spo'lečný rplatehn.L 
rOZikaz prO. ,f,oky 1920 a 192,1, Herbyla-H v:0dělk,oN"a daň pro 19"&. 
v detlJ účinnostt zákona ještě uložena. Daň však může býti nažáJdo;st 
;poplatníka aIt1JebOI pří,s:Iušné berní 's'právy za berni rOlk 19121 upra'Vena: 
podle pwvo:zo,vacích poměrů V rOce 1920; o žád'ost'ech frOizlhodne ,pří:' 
slU!šná komise pro všeobeonou daň výděUwvou (I§ 2.). iPodnikům (za-· 
městnáním) v roce 1921 ruONě vzniklým vyměří se daň dl'e IprovrQ
zovacíoh poměrů, .jsou-lI již znáJmy, ,aneho· nej'Sou-li tY'to )poměry 
známy, dle pmvozovadch rp.mněrů. které lze očekávati pro .prvnírch 
12 měl;;í,ců od 'počávku proN"ozo'Vání. Jinak se na posavadn'ÍIC:h zálsa
dách, platných pro uki'ádání všeobecné d'aně výdělkové, nučeho ne-
změnilo. 

Z výnosů mini'st,erstva, do ,této IStati spadaiídch (ve Sbír,ce ~álk ~ 

1) Srov. nově (1922, druhé vydání) vydaný "Přehled finančního ho
spodářství v Čs. republice« univ. prof. dr. Drachovského. 
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a nař. neuveře:jněných), slUŠÍ uvésti výnos otilštčný na str. 425. Věs't
.ní'ku ministerstva filuancí o obligatorním uveřejňování změn ve stavu 
bernfch komisi. -

B. Z v 1 cl, š t n í daň v Ý děli k (j v á. 

1. Zálkon ze dne ll. březn~ 1921, Sb. z. a nař. Č. 100,0 staJve'b
:ním mchu Ú§ 37.). 

2. Zákon ze dlne 12. s'rpna 1921, ,č. 293 Sb. z. a n., jímv'se mění 
ustanovení I§u 96. zákona ze dne 25. října 1896, Č. 220 ř . z., o o,sob
n'klh daníd1 přímý,ch s provádědm naříze,Thím ze dne 10. listopadu 
1921,č. 407 Sb. z. a n. 

3. ZákOln ze dne 3. března 1921,č. 102 Sh. z. a n., jímž se' po
.skytují daňové výhody pro stavbu !budov obytných a budov pro 
provoz podnvků s prováděcím nařízením ze dne 14. dubna 1921, 'č. 

163 Sb. z. a n. 
4. Zákon ze dne 12. srp'na 1921, Č. 30'0 Sb. z. a n., kterým Ise 

mění ,některá ustanovení zá'kona o úrazovém pOjištění dě.lníků. - -
5. Nařízení vlády ze dne 29. prosince 1921, Č. 496 Sb. z. a '11., 

jímž se up1ravuje 'slPrárva fond:u pro zaopatření zaměstnanců velko
statku úízeného podle zákona ze ,dne 8. dubna' 1920, 'č. 329 Sb. z. a n. 

6. Vyhláška mi'ni,s:e.rstva financ'í ze dne 3. ledna 1921,č. 11 Sb. 
z. a n., Ol zavedení Jednotného vzo,rce pro 'Sesta'Vu zá'Vě'fe'onÝ'ch účtů 
akcLových 'bank a předkládání ,povůl1Jných vÝ'kazů. 

7. Vy,hláška Vlády feipubliky čs. ze dne 25. února 1921, Č. 83 
Sb. z. a 111., o vzájemnosti vúči replUbHce ralmuslké v pří'čině spo>leč
no-stí s obmezeným ručením. 

Ad 1. Podle l§ou 36. uvedeného zá1kona moJ-wu za účelem posky
tování zápůjček státem zaručených ku :p,odpořesta:veb s malými by
ty a přístave'b a nástaveb domů sestupovati se peněžní a pojišfovací 
ústavy ve zvláštní společnosti s ručením obmezeným (viz naří'zenl 
vlády ze dne 21. května 1921,č. 205 Sb. z. a n.). Tyto spo.lečn{)sti 
p.ožívají, omezuie-li se skutečně jejich činnost pouze napoSlkytování -
takových zápůjček, osvobození od zvláštní daně výdělkové (na Slo
vensKu a v Podkarpatské RUlSI od daně zá:mblkové podni'ků veřejně 
účtujídoh). 

Ad 2. Zákon ze dne 25. října 1896, 'č. 220 ř. z., jedná v ,§U, 96. o 
dodatečném zdanění fo'ndů uvedených v §u 95. lít. d) a f) téhož zá

·ikona (pTemio'vé reservy Ipojišfova>CÍch společností, pak obnosy, které 
koncem l'Olku na již ohlášené škody anebo jiné pojistné přílpady ne
byly vyplaceny, dále Odpisové, amorUsalČní fondy, f,ond ku krytí 
ztrát atd.). I 

Zákon z-e dne 12. -srpna 1921,č. 293 Sb. z . a lIl. ďoplňuje tento 
§, 96. v tom směru, že dodatečné zdanění záloh, fondů é: jiných pře
bytků nenastane při s,plyn'utí (,fusi) podniků dle čl. 215. a 247. obchod. 
zák., dáJe při pře;ně'l1ě IPOdlllků ve Ispolečnosti akciové a 11 spo.Ječno
-stí s nbmczeným mČelním, mimo to i při přeměně 'elektrárenských 
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.spole!čnosti s 1'. '0'. v hospodář~ká a výdělková spoleoenstv,a podle 
zákona ze dne 9. dubna 1873, Č. 70 ř. z., konečně při splynutí s,po.le
čen:s.tev .s r. o. v jedno Ispolečenstvo.. To,též platí i tehdy, když .podnik 
p.odléhaHcí ZlvláJštn,Í výděl'kové dani má 1. če:rvna 1921 v držení ve
šl~eré akcie nebo. podíly (kuxy) jiného <podniku a splyne s ním, aniž 
by vydal nových akcií. Užije-li se ovšem těchto záloh, fondů a ii'
lJiýoh pře1bytků při přeměně nebo v pozděj'ší době k účelům po.phd
ným, nastává dodatečné z,daněnÍl. Zákon poněkud 'blíže jest vysvětlen 
v uvedeném prováděcím nařízení. 

Ad 3. Společno.sti podléhající daruJi vý,dělkorvé podl!e II. hlavy 
zák. o osobní;ch daní pl"ímých ze dne 25. října 1896,č. 220 ř. z. (na 

. Slo.vensk'u a Podkarp. Rusi dani vý.robk,ové ,podniků veřejně účtují
dch), které v úxem'v republiky ,čs. v letech 1920 až včetně 1922 nlOvo
stavhu, ,přClstaV'bu, přís,tavbu ' nebo. nástavbu o byt n Ý ch budov 

. stavebnědoiko.nčí, mohou s,io.d daúového. základu vedle amortisa,c'e 
přÍlpustné podle do'savadnich daňorvých zákonů odečísti 70%, IJ1'OIka
zate.lně vynaloženého staveibnílho nákladu, a to nejvýše v 10 ročních 
čáJstkách, počínaií'c berním rnkem, který následuje pa uplynutí ka
lendářního (obcho.dního.) roku, v němž stayb,a byla uko.nčerna. Sub
vence státem neb rveřejnrými KOl"pomcemi na stavbu poskytnuté 

· odečt,ou Ise ,od stavebního náJkladu. Uvedená výho.da Ipředpokládá 
včnováJ1!í' budo.vya její skutečné užívání převážně k účelům o'bÝVa
dm pa dobu nejméně 10 let po dokon'Čení stavby; toto věnováru se 
vloží ve ,prospěch stáDU jako reálnf Ibřemeno. do kmh pozemkový,ch 
<I§ 1.). Podniky, po.dléhající zvláštní dani výdělkorvé (vý'wbkové dani 
po,dJniků veřejně Í1auiících), které v letech 1920 v,četně 1922 vystaví, , 
přestaví, phstavÍ, nebo, nastaví v území re~ubliky čs. bu.dovy pro 
provO!z ,p o dni k 'u, a,nebo které v době v zákoně uvedené vymění 
nebo ipoHdí no.vé stroje a zařízení', po'žívají při vyměření této daně 
různých výhod vyt'čených v !§u 2. zákona ze dne 3. března 1921, č. 
102 Sb. z. a n. 

Výholdy ,dle §I§ 1. a 2. 'č. 1 toho.to zákona platí taM pro norvo
.stavby, přestavby, ,přístavby a nálstaVlby budov, které stce v letech 
19210 až 1922 nebyly dokončeny, os nimiž však bylo započato a v nichž 
se náležitě pOlk,ra.čuie. 

Společnostl ve 'smyslu Su 1. uvedeného zákona rozumějí se ;ve
š-keré podniky podléhající zvláštní dan~ výdělkové (výrobUwvé dáni 
POdiJlJi.ků veřejně účtujících). Této výhody budou tudíž účastna také 
hospodářská a výdělková spo.lečenstva, dále těžařstva, s,pohtelny, 
obecní podnli.:"-y a pDd. (I. 1. prováděcího nařízení). 

M.in'isferstvo financí po.dalo zvláštní vysvětlivky k tomuto zá
konu a provádčcímu nařízení výnosem otištčným ve Věstníku str. 
178 až 181. -

Ad 4. Tento zák.oln (čl. II.) připojuje ku §u 56. zálkona ze dne 28. 
pwsilllce 1887, Č. 1 ř. z. JZ r. 1888 jednajícímu o poplatkorvý'ch a da
ňových výho,dácih pro úrazo,vé poiišfovn~ toto: MImo tú ,jsou tyto 



- 16 -

ústavy (!Úrazové POji'šťovny) osrvobo.zeny od daně výděllkové a dů
chodové, rento,vé, včetně důchodorvé daně]iodle zákona ze dine 27. 
kvčtna 1919, Č. 292 Sb. z. a n., a zákona z 8. dubna 1920, 'č . 250 Sb. 
z. a ll'. (sm.vn. § 84. 1M. ·Ib) záJ'kona Ol ,pHmýiCh olsobn'k:h daních ze dne 
25. října 1896, ř. z. 'čo 220 změněného novelou ze; dne 23. ledna 1914, 
ř. z. č. 2,3). . 

Ad 5. Dle §ru 14. toih010 nařízení' jest fond Ip'ro zaopatření za
městnanců velJwstatiku oSlvohozen od ,daně výděHwvé a dŮ'chodkové 
s výjimkou daně důchodkové Pllacené srážkou pOldle l§'ll 133. zákona 
o osobních daních. 

Z výnosů miniis.terst!va fina.ncí :( vesbíroe neu.veřejněných) sluší 
uvésti výnols Ol ocenění cenný'Clll papÍlrů v úředním kursovním listě 
pražské bursy ve Věstníku na str. 230. 

C. Daň rento'vá (důchOldko' vá). 

Zákon ze dne 11. března 19í21, č. 100 Sb. z. a n., ostavebiWílm 
mchu (§ 37). 

2. Zálkon ze dne 12. sr:pna 192'1,č. 300 Sb. z. a n., ktelfým se 
mění některá 'ustanovení zákona o úmz.ovém pohŠ'tění dělníků. 

3. Zákon ze - dne 12. srpna 1921, ,č. 333 Sb. z. a n., Ol zálIněně 
6%ďlích stát. poukázek čs. repuhliky za bony čs . repuhliky. 

4. Zákon ze d:ne 18. března 1921, Č. 126 Sb. z. a n., Ol státní in
ve\stI6ní půjčce do,p'ra,vní a nař. ze dne 14. dubna 1921, č. 167 Sb. z. 
a n. Zákon ze dne 11. března 1ge1, 'č. 100 Sb. z. a m, o s,tavehnfm ru
chu a rrař. ze d:ne 7. ,dubna 1ge1,č. 165 Sb. z. a n. Zákon ze dne 12. 
srpna 1921, Č. 308 Sb. z. a n . .o: .stá1:n~ ,vÝlJ)ůj 'če na úhradu ·s,chodku 
z moučného ho'spodářství os pmv. nař. ze dne 10. listopadu 1921, ,Čí's. 

404 Sb. z. a n. Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č. 3'12 Sb. z. a n., o ,po
yolen] IIÍrvěru pro por-ízení augme,ll'talčnilCh zásob a vý'stmlje pro 
mužstvOl. 

5. Zálkon z,e dne 12. srpna 1921,č . 336 Sb. z. a n., jÍimž ISr mění 
některá ustanovení zák,ona o osobních daních přímých. 

6. Nařízení' vlády ze dne 29. 'pwsinoe 1921. ·č. 496. Sb. z. a n., 
jímž se 'wpravuje správa fondu pro zaopatření zamě'st[!'anců ve1ko
sta,tku. 

Ad 1. Sp01elčnosti uvedené su.b B. rud 1. pož'ílVaH dle § 37. uve
deného, zákona 'olsv.o:bození od daně důchodlkové (na SIOlvensku a 
Podkarpatské Rusi od danč úrotkové a [entové dle z á:ko[!'llé-hočL 
XXII. z r. 1875.). Úw'ky .ze vlkladů 'ÚspornÝ'ICh pla,cené nebo kdolbru 
pHpsané těmito spoj'ečnos1.;ni, jsou o'svolboq;eny od daně důchodkoiVé 
('Ú'rok,orvé a rent,ové). 

Ad 2. V,joz B., rud 4. 
Ad 3. Oroky z po'kladničnkh .bonů, zaměněný,ch za státní ;P0l

kiad'ni'ční pou1<ázky dle § 1. tohoto zák,o:na, nepod'léhaií dani Tentové 
'(§ 2.). 
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Ad 4. Úroky státní, ITIveM.j:činí výpůjlčky 'do,pravní jsou osvobo
zemy' od daně ren10vé ~§ 2. zák. a I§ 15.nař .); !podobně r úroky státní 
10lso'Vé :stavební .vý,půjčky ť~ 27. zák. a § 9. nař . ), 'jaiko,ž i úroky státni 
výpůjčky na úhradu schodku moučného hospodářství .(§ 2. zák. a 
i§ 9. prov. nař.) a v~rpůj'čky dle záko.flač. 312. Slh. z. a n. ~§ 2.). 

Ad 5. 'Posa'Vadní zd3JTLHelilTé minilrnum per 4800 Kč zvy;šUlje 'se 
na 6000 Kč. 

Ad 6. VizB., ad 5. 
Z min'istcrský'ch výnosů dlužno uvésti výono:sy o pře,po,čítaCÍ'ch 

k'llIrsech otištěné ve VěstnLlm , str. : 41, 138, 275 a 335. ' 

D. Uaií. z ,p ·říjrnu. 

1. Zalkon ze dne 12. srpna 1921, ,č . 294. S'b. z. a n., ]IImz Ise ;nelUl 
některá ustanovení ,o phmýoh dankb :platných na Slovens,ku a Po:d
karpatské R.usi , s p;rovádědm nařízelll'ím ze dne 1. 'pws,ince 1921, 
Č. 469. sb. z. 

2. Zákon ze dne 12. srpna 19:21, Č. 336. Sb. z. a n. s prováděcim 
nařízením ze dne 1. pro.since 1921, Č. 466. Sh. z. a n. 

3. Zálkon ze dne 3. bře:zna 1921, Č . 102. Sb. z. a' n., jimž se po.
skytují ďaňové výhody pro, /stavhu budo'V .obytný'ch a budo'v pro 
pro,voz podmků, j'lko.ž i ,pro obn.ovu starých a ,pořízení/ no:vých 'st'rojů 

s prováděcím' nařízením ze dne 14. dubna 1921, Č. 163. Sb. z. a n. 
4. ZakoTl ze dne 21. pw:since 192'1, Č. 495. Sb. z. a: n., kterým 

,S,C UlP,ravují výhody pos:kytnuté stáltním a jiným veře'jným Zla:měst

nLl'l1cům z důvodů mimol'á,dných pomě'rů. 

5. Nařízení v:láďy ze dne 21'. ledna 19'21, ,č. 30. Sb. z. a n. očá
. stelČné ·orrTerosi.tě pilatů členů vlády. 

6. Nařilzení vlády ze dne 9. ,prosince 1921,č. 446. Sb. z. a n. o 
náJhradč -členům ko;nj,sÍI pro ,daň z příjmu za ušlou práoi a výdělek. 

7. VyhlMka minilsterstva finan'CÍ ze dne 4. ledna 1921, Č . 14. 'Sb. 
z. a n. o zřízení odhadních komisí pro daň z příjmu (d6chodkoviou), 
majetkovou a z 'Válečných zisků v MUl1lkačevě, Hu-stoH a R.ahově, 
dáJ1e ze ,dne 28. února 1921,č. 104. Slb. z. a n.o zřízení ' týohž kOiffil'sí 
ve finančním okrese Bratvslava a !kone'čně ze dne 14. listopa:du 1921, 
Č . 443. Sb. z. a m. pro ,bernú okres I(a'pušany; Vyihlášky generrulního 
Hnančního ředitelství v Bratis.Ia:vč ze dne 23. března 198'1 , Č. 152. S'b, 
z. a n., 21. k'Větna 1921, čís. 2(17. Sb. z. <ll n. a 29. října 1921, IČ. 399. 
Sb. z. a n. týkající se týchž komisí ve finančních okresech Lev,oča 
aj. - / 

8. Vyhláška minister,stva financí 'ze ,dne 13. prosince 1921, 'Čí's. 
452. Sb. z. o zmčně počtu členÍ! odhadní 'lm;n~se pro daň z 'p .řílimu v 
odlhadnímokresru Brno-město .. 

Ad 1. ZáJkon snižuje -pw berní' l'Cia 192'1 až 1923 d!anělprostou 
částku 10.000 Kč na 6000 Kč a mění některá ustanovení ,dosud plat
l1J'r,ch záJwnů. Zvyšuje ryěkteré minimální .obnosy důl·ežité pro vymě-

2 
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ření daně z příjmu. DosavaJdni osv>Olbo,zení služebních ,platů do 20.000' 
Kč zaměstnall1'ců v sO'l1:kromý,ch fslužb{vch a sl'Uže'bn'Íich ;platů zřizenců 
zemské dělnické, nemocenslké a' úrazové pOjišťovny od daně z pří
jmu (§ 14. zálk, ,čJ.. XXVI/iI916) od'paJdá, kdežto oSVob'oizení s.J'l1,žební'cb 
platů zamčstnanců ve veřejfných 'sl'už'bách zůs,tává i nadále v plat
nosti. Záikon dáJle jedná 'o zvláštním !z,danění praCO'vního p,říljmu man-

, želky ne:b iinýoh příslušníků ,domá:Clnos U (I§ 2. zák.), o odpo:čítateIno
sti příspěvků do Ipoadac.:'en (rúlstavů) nemocenských, úrazových, sta
wbních, invalIdní.ch, vdovskýoh, sirotčí'ch a ,pensijních a pod,. ,pří

spěvků do odborných sp,o'\ků ne1bo pomolCln'ÝlClh poiklaJden. Zákon upra
vuje zejména nově sazbu daňovou ~§ 3. zák .. k tomuzevruhný vý
klad v provádčdm nařízení s přílklady). Nejmenší daň'ový základ 
je 6:000 K1č. Zdanitelný příjem jest ,rozčleněn d:Je stupniC nej'ni:ž'ší 
stupnice 6.000--6.600 K'č,~de činí ,dllJň 80 Kč. t. i. 1.27'%~ pr f~měru. 
Při Istupni'ci 96.000-1()0DOO K,č činí daň 4841 Kč, t. j. 4.94'%, při stup
nici 200.000'--210.000 Kč oČinv daň 12.030 Kč, t. j. 5.8T%f průměru. U 
příjmu vyššího než 21D.OOO Kč stoupají stupmce od 10.000 Kč a daň 
o 670 Kč. Daň jest tedy pmg:res.ivní a bJí.žj, se ku hranici 6.7'%: z 
příljmu. Normální daň můžc býti však pro pOI])I'atníky, tl< jejkhž do
mácnosti nenáleží žádná nebo jenom ,'jedna osoba, zvýšena 015, pi·J;p., 
o lO.%:; tato přirážka může všal~ býti :lwmrsí snížena. Zaměstnava
teilé jsou povinni na vyzvání hnančního úřadu I.s.tolice daň z přj,j,mu 
předepsanou pro berní :Jeta 192'1-1923 z platů :služe'bnÍiCh sraziti za
mč'Stnancům při výplatě těchto iplatů a odvésti bernímu úřadu (čL II.). 
Bliž'šÍo podává! prováděcí nařÍze[1lÍ. 

Ad 2. Zákon tento opět :zvyš'Uje některé mrnimálnl olbnos,y dů
ležité ,pro vymě'řeníl daně z příjmll . je'ž Ihyly jž' zvý'šeniy záko.nem ze 
dne 9. dubna 1980, Č. 313 Sb. z. ,OJ n. Zejména sluší uvéstI , :že ,Zldani
telné mi,nimum obnáší 6.000 lI(č a že pokud 'podle us.tanovení § 155.,. 
odst. 2., a 'SI 175. má .býti zdaněn přftjem 6.000 Kč anebo. menší, není 
daň degressivil1~ jako, posu'd~, nýbrž činí vžidy 1% z příjmu. Dál'e byl 
změněn !§ 173. ,rozšíř'ením snížení ,daněpoplatnílkům, v jejichž zaopa
ťření jsou - nepřih'll1žeMc k druhému manželu - daJlší členolVé ro
dtn'Y. POlsav,adní ustanovení §ru 160. ČÍ's. 4. o srážkách při platech 
služební.chbyJo částečně změněno ar zní takto: Dále u příjemců platů 
služebních (pev ných i ,proměnHelnýoh) ony čá:stky, jIchž lest třeba 
k .opatření a zachování v,las.tního nářadí a šatu. dále zvlMtní výlohy 
spojené se zaměstnáním v obzvláště nelbezpe'čný'ch, nepř'etržitých 
nebo no.čnÍICh 'závodech, jí.z,dné z místa a do místa pracovního, a ko
nečně částky Ipravidelně zapravované ,do oďboil"llý.ch spo,lků nebo po
mocných pokladen za pří'Čino'u z,ajišt.ění po.dporpro · přúpad nemod, 
mateřis.tví, nezamě'stnanosti, nelbo neschopno:sti !k vý'dělku a pro jiné 
případy nouze ; tyto výlohy, pokud! prokázatelně nečiní .více, srazí 
se přI služe,bním pří.imu až d:o 24.000 K,č částkou nejméně 15'% z to
hoto příjmu. V I§ 160. č. 7. posa'VaJdnílho zákona o. přímých dank h 
osobnílch nahražena částka 7.200 K'č ,částlkou 14.000 K'č. V !§ 160. ,č . 3.-
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nahraženy částky 300 K a 600 K částkami 1200 K'č a 2400 K'č (od po
číltatelné prémire pOjišťovací). Posarvadní §, 237. ,o srážení daně z pří
jmu zaměstnavatelem byl l~ 3. nového zál~o:na dorplněn takto: Za;nělst
navatelé jsou povinni na .vyzvání 'berní spTáv'y daň z příjmu z pro
měnlivých platů služebních ,před,epsalnou ku ,přímémU' placení 'sraziti 
zaměs,tnancům při výplatě těchto platú a odvésti bernímu úřadu v 
určitých, berní správou stanovených ,částkárch a ,lhůtách. Za,;nělstna-

. vatel, jenž nevyhověl výzvě berní správy, ručí 'o.sobně za nesražené 
částky. . 

ZáJkoiJ1 tento, neplatí pro Slovensko a Podkarpats'kou Rus. (VIZ 
ad 1.) 

Ad 3. Osolby, p'odléhající dani z příjmu (d6chodkové), které v 
území republiky čls. v leteoh 1920 až včetně 1922 .nOrvostavbu, ,pře
sta vrbu, ,přístavbu nebo ná'stavhu ob y t IJlI Ý rC h budov stavebně do
kGnčil:\~, požívají téže výhody, jako s:poUečnosti s týmž účelem (viz 
B) 3.). Dálle po,Ží'vajri fY1sické o'sroíby, v,edou-li řádně ohchodní kni:h,y, 
u daně z příjmu obdobně tý,chž výhod, jichž 'při vyměř'enu daně vý
dčlkovépOlžívaií podniky po.ctléhajíicí zvláštní dani výdMkové, Ikteré 
v letech 1920 až včetně 1922 vystaví, př,estaví, přl1sta,ví ,fle'bo nastaví 
v tuzemsku hudovy pro provoz ,podnikú. 

Ad 4. Dle § 7. jsou osolby v ,čin1né službě. za které stát podle 
dosavadních ustanovení ,převzal k prlacení daň z !příjmu vybíranou 
srážkou, povinny platiti na herní rok 1922 25 %, da:ně z příjmu, vy
pa.ctajfcf na dobu od 1. ·bř'ezna 1922 ze služebních poži-tků C§ 7.). Ve
řejné korpofaoce nesmějí za :své za;něstnance včiuné službě převzíti 
lm placení více než 7S%: daně 'z ,příjmu, připadajílcí na dohu od 1. 
bf'ezna 1922 z jjlch ·služební'ch po,žiiků. K tomu uvádíme výnosy mi
nisterstva financí,otištěné ve Věstník'u, str. 79-83, wčníku 1922. 

Ad 5. CiJllovní a relpresentační přídavky členú vlády jest pova
žo:vati za nálh.ra;du slu'lebních výdajú, jež do popl'atné:ho příjmu nefze 
započítá;vaii; naproti tomu všark jest pl.a-ty členů vlády, zavedené 
zákonem ze dne 30. prOSince 1918, Č. 94. iSb. z., zarporčíltávati do zda
ňo'vacího základu plným oibnosem. 

K tomu .poUlka'Zujeme na vý'nos mmisterstva financí, otiMěný ve 
Věstníku, str. 229, o převzetí daní á kolkovného z plar1:ů ministrú 
státem. 

Ad 6. Dle I§' 1. mřízení se narhrarzuje částka 3000 K, uvedená 
v nařízení 'Ze d:ne 25. ,prosince 1914ř. z. Č. 2. z r. 1915, čálstlwu 20.000 
Kč a čá;s-tky 6 K a 8 K, uvedené v § 2. téhož naří:zení , částkami 30 K'č 
a 40 Kč . Toto nařízení neplatí Ipr-o SlorvenskOr a Podkarpatskou Rus. 

Z výnOrsú ministerstva finand 'Shl'ší j,eště u'Vésti výnos o uve
řejňování zmčn ve s,tavu bernkh komisí, otišiěný ve Věstníku, str. 
425. a výnos o odpočítatelnosti kapita!isQ.vaných úroků při dani z 
příjmů, otištěný ve Vě'stníku, str. 56. 

2* 
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II. Reálné daně. 

A) D a ňd '0 m Ó vn í. 

1. Zákon ze dne ll. března 1921, č. 100 Sb. z. a 11., o stavebním 
ruchu (§ 39.). 

2. Zákon ze dne 1. dubna ]921, Č. 158 Sb. z. a '11., o -přechodných 
ust3JpovenÍlChdaně domo'vní pro místa spojená s městy Prahou, 
Brnem a Olomou'cem. 

3. Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č. 334 Sb. z. a n.,kterým Ise mě
ní v Čechách, na Moravě a ve Sl:ezskusazbadomovní ,daně třUdní. 

4. Nařízení vlády ze dne 20. října 1921, Č. 374 Slb. z. an., jímž 
se mění § 2. zákona ze dne 8. óer'Vcnce1902 Č. 144 ř. z. o výhodách 
iPro domy se Zldravými a le'Vnými děllnidcými byty. 

Ad 1. Dle !~ 39. to:hoto zákoa1a rozšiřují se ustanovení zákona ze 
dne 30. března 1920, Č. 209 Sb. z. á n.,o přechodných daňových vý
hodách pro stavby taiké na s-tavlby, které budou stavebně 'U'lmnčeny 
nejdéle do konce wku 1922 s tou odchy:lko'li, že stavbálm Ictomů s· ma_ 
lými byty, které se započnou v roce 1921 a stavebně dokončí nej
déle do '!wll'ce -roJQU 1922, pl'ísluší Í!lplné osvobození! od domo'vní daně 
mdní a činžovní na ,dobu 50 let. 

Ad 2. Ohce a osoby, jež jsou po,čínajíc rokem 1921 sloučeny s 
Pmhou, Brnem a O l:omoU'cem, jiSOU s hlediska domovní daně částí 

~ísta dani či'nžlovní z'cela podwbeného. 
Ad 3. Dle čl. II. mční se sazba otřídnLd'aně domOVlnÍ (piH,oha B 

zákona ze drile 9. 'lÍnoTa 1882, Č. 17 ř. z.) ta:kto: nei.vyšší (I.) 'třída má 
saZlbUl 860 Kč (při domech se 36 a 40 ;uí1stnostmi), nejni.žší (XVI.) třMIa 
3 Kč, pro ,chýše z ráko,sí, hlíny beze (Zdiva, 'ane'bo 'z proutí at,d. pak 
1 Kč 50 h. 

Ad 4. i§ 2. záko\l1:a ze dne 8. července 1902, Č. 144 ř. z., mění se 
potud!, že v ,odstavci 1. písm. a), b) a c), čísHce 1200 (1600) K, 1800 K 
a 2400 K se mční, v témže pořadí v čísilice 6.000 Kč, 12.000 K,č a 
18.000 Kč. 

D. Daň 'p ·Qizemková. 

1. Z::ťkon ze drne 17. února 1921, Č. 87 Sb. z.a.-n., Nterýmž se 
mění !§ 54., ods:t. 1., zákona Zie dne 23. května 1883,č. 83 ř. z. o eVi
denci katastru dwně !polzemkové s naří:zeIPA;-n vlády z'e dne 13. kvMna 
1921, Č. 19'0 Slb. i. a n., ·01 změně sazelb 'pop'latků za úřední jednání 
eVÍid:ence katasírudaně po,zemkové. 

2. Nařízení' v lády ze ,dne! 1. prosilillce 1921, ,č. 453 Sb. z. a n., 
kterým se doplňuie naříZ!ení ministers1tva financí ze dne 11. června 

1883,č. 91 ř. :Z., proválděj:íd zákon ze, dne 23. května 1883, Č. 83 ř. z., 
o evídelllici 'katastru pozemkové daně, . 

Ad 1. Jedná o poplatku za úřed:ní jednání -eVIdence katastru da
nč pozemko'Vé k účelu pl"OIvedení nasíalé změny v operátech ka'Ía
stráll1'íoh. CitOlvané vládní lI1Jařízení stanov;í blíže výšJ ,poplatku za 



m 

h 

~ -
w 
t-
I
ě 

s 
tí 

21 

přepis v operátech katastrálních (přepisné) a poplatek za měření 
(měmé) . 

.' Zákon a nařízení platí po.uze prO' Čechy, Mo.r,avu a S'l,ezsko, 
včetně území těmto zemím přivtěle1ll1ých . 

Ad 2. Obsahuje ,přecho dné do.p!.ňky ku I§ 23., al. 22., nařízeníz'e 
cine 11. června 1883, ,č. 91 ř. z~ , pokud se jeví nu.tnými biled!íc ku zá
k Olllu ze dne 27. k'větna 1919, Č. 318 Sb. z. a n. (o zaji štělní ,púdy drob-
]iým pachtýřům). I 

Z výno<sů minislte,r s:tva finanlCÍi dlužno jeŠ'tě u vésti výnos o. ZI;'ll'ě 
nách v obvod'u vyměřovacích olh'esú evidence 'katastru dané po
zemkové v Čechá'ch a na' Mora:vě , oUštěný 'Ve Věs~níku na str. 91., 
a výnos o vy'hoto.vorván'í s.nímlkú lSutuačnÍlch nálcresl! pro knihorvní 
soud a evid:emlCi kata'S'tm ,dan ě pozemkové otištěllÝ ve Vě,Sltníku , roč. 

1922, stľ , 78. 

III. Poplatky a taxy. 

1. Nařízení vlády 'z,e dne 28. d,ubna 1921, Č. 178 S'b. z. a n;, o 
zavedení náklad ní Clh li'sUl pro tu,zemskou dOlPT3VU se zněním ,s,loven
ským, jako.ž i slo'venským a ;naďarským , o úpravě dalšího užívání 
nákladní/ch li stů s čs. lOhaléřovS'm 'kol'kem a o výměně nákl1adních 
liS/tú s ko'lky b ~l v . Ral:ouSlka nebo Uherska. 

2. Zá:kcn ze dne 30. června 1921, Č . 242 Sb. z. a n., o d!OIprav
ní ch daních s pwváděcÍm. nařízen,ím ze (lne 21. če rven ce 1921 ,č. 243 
Sb. z. a 11 . -

3. Vyhláška mlinisha finanCÍ ze dne 5. ll stcpadu 1921, Č. 4103 Sb. 
z. a n., o <tom, že se pověřuj e ze;n ská finanční pokladna v Brně, a'by , 
okolkováJvala hraCÍ .kar ty. 

4. Na:řÍ'zení vlády ze ,dne 9. pro.sjnce 19(0:' 1, Č . 441 Sb. z. a n., o. 
nových k'o'lkových a závěrných zrnámkách na hraCÍ karty .. 

,5. Zákon ze dne 18.úno.ra 1921 , Č. 76 Sb. z. a n. , kterým se ZfU

št: jc zákon ze ,d'ne 25. čorvna 19'19, Č. 378 Sb. z. a n.,olhI.eidině ohla
šován í' Inájmu a ,pachtu a ohledně změn poplat1kú ze smluv náli-emní'ch 
a pachtovní'ch. 

6. Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č . 295 Sb. z. a n., o 'POlpklrtku, ze 
služebních ósm]luv s proN'áděcím na:NiZ enÍm ze dne 1. prosinc'e 192'1, 
Č . 437 Sb. z. a 'ni. 

7. Zá:I(oQlll, ze dne 30. června 1921, Č. 244 Sb. z. an., ·Nterým se 
mění na Slo'Vensku a P odkarp. Rusi některá ustanovení o kokích a 
přímých pO!P'lwtcÍch. 

8. ZáJkon ze ,d ne 12. srpna 19121. Č. ;33'7 Sb. z. a n., o dani z obo
,hwcení. 

9. Vyhláska minis<tertsva finanCÍ ze dne 16. 'září 1921, Č . 35-3, Sb. 
z. a n" kterou 'Se stanoví den , od něhOlž cL~užno , počírtati 61timěsÍ'čnÍ 
IhllltuósialnOVenQU v § 4., odst. 4. cís. nař. ze dne 15. září 191!1, Č. 278 
ř. z. o pop'latdCh z bez{úplatn~lch maj1et>kOiVých převodů. 
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1'0. Na'UzenÍ' vlády ze dne 2'4. 'únOra 1921, č. 80 Sb. ~z . a n., jímž 
se stanoví :přepočítaci kursyhodno1t vyjádr'en'ý'ch v cizOlzemské mě
nč pro :poplatky stu,pnicoiVé .(1; pra popla'tky, které diužno !za:pmvovaJti 
dl,e cís. naříz·elní 'ze dne 15. září 1915, Č. 280 ř. z., přímo bez úře:dní-

. ho vyměření. 
ll. Zákon ze dne 11.březn2. 1921, Č . 100 Sb. z. a n. , !§[§ 37. a 38. 
12. ZáJkon ze dne 12. srlPlla 1921, Č. 313 Sb. z. a n., ; o obllovč 

dwbnýoh ze;nědělských ' paohtů. 
13. Záilloln ze dne 12. srpna 1921, Č . 322 Sb. z. a n., o podpoře 

nezaměstnaných. 

14. Zák,oin ze dne 12. srpna 1921, Č. 330 Sb. z. a n., o závodní'ch 
vý'boreclh. 

15. Zákon ze dne 12. srpna 19:21,č. 333 Sb. z. a n. , o zámčln:ě 
6% ních 'státních pokladn'ičn:ích pOiukázek za bony ,čs. repulbHky. 

16. Osv,olbození od pevný'ch a stupnicových po'pla-tkú dle zá
·Imna o pOlplaJbku ze služebních smluv a prováděcího nařízení' 'k to
muto záko'l1u. 

17. Naříz'ení vlády ze dne 1. prosmce 1921 , Č. 435 Sb. z. a n., 
o zrušení Ulst,anovení o placení 'kolkolvý,oh 'Poplatků hotovými penězi. 

18. Nařízení vdády ze ,dne 28. července 1921, Č. 264 Sb. z. a 'n., 
o nových úředních 'blanketech směln:ečných a 0' vý;n'ěně starých blan
keú smčnečný.ch. 

19. Nařízení vlády ze dne 28. července 1921, Č. 265 Sb. z. ,a: n., 
o nových úře'dní'chblanketech pro kupecké pouh:ázky m:a plnění pe
něžitá se splatností l1'ejvýšer,a 8 dn~ obme-zenou a o výměně 'S'ta'ľJ'Tch 
úředních Iblml!ketů pro ,takovéto. IPon.kázky. 

20 . Vyhláš'ka mĎn. financí ze dne 1. listopadu 1921. Č. 396 Sb. z. 
a n., kte:rouse stanoví den, 'od 'nčhoždlužno počíÚ\ltj še,S'timěsíčn i , 
lhůtu sta1nOiVe:nou v I§ 20., odst. 3 .. uh. zák. čl. XI. z r. 1918, o 'poplat
ku za majetkový ,převod. 

21. Ustanovení o pophl'tkovém ekviValentu dle I§ 31. zákona o 
dani z obohacení-. , 

Ad 1. Dopf'odeje dány žel,ezni,ční nákladní Hsty pro tuze:TIlskou 
dopravu jak cbyčejného zbožínákľad'ního" tak 1 rY'lchlozboží, a ,to 
kolkované (s nat\štěnou kolkovOlu z'námkOlU republiky čs . ' za 30 h a 
-1 Kč 20 h), kolku prosté i duplikáty, se zněním slovenským, jak<Jž 
i slovel1i~kÝm a maďarským. V !témž'e jazykovém znění vydány 'též 
kolkované železni,ční dopravní 'iÍls'tky (s na+;isknutou 'koilkov'ou ,znám
kou republiky 'čs. za 30 h). O úpravě. ,obsahu a oeně ,tě'chto Inálklad
ních listů a dopravních lístků platí t'otéž, co o železničních nákladních 
listech a o žel,ezničn.í,ch dOipravn;í'Ch I'ístcích se zněním českým. ja'k'ož 
1 českým a Iněmeokým. Kromě t.oho jedná nařízení o užívál!1'í náklad
ních Hstů , čs. lOhaléřovým kolkem (§ 2.) a 'o výměně nákladních listů 
opa'třených 'ko'llkovou známkou hýv. Rak'ouska nebo Uherska za ná
kliad1ní lis,ty republiky čs. (§ 3.-6.) a o vý;něnědDjJravních lístků. 
í§ 7.) 
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Ad 2. Pod dopravními daJněmi se rozumL Daň z j.ízdních Hstkú, 
- daň z,e zavazadel a daň přepravnÍ. 

Daň z j í z dní chl í s t k ů. 

A. S ;k u teč n o stí, n aniž z á k o n Vll Ž e p 'r á vn í po-
'v i n no s <t, jest přeprava 'osob na želemicí.ch 'VšehodT,uhu v území 
republiky čs. (§ 1. zák.), nejedná-li se oosoby, které se přepravují na 
zvláštní dčIn1o!l:é iízdeJ1lky za zlevněné jízdné @ 5. zákona a §, 14. 
provádčdho nařízenO, a oisoby přepravolVané na drobný'ch draháoh, 
,které zprostřed:kuiL přepravu v obCI a j.e;jím ok'ohí, v ú~emíobce a v 
obvodu 10 km od ohelcil1:í,chhranlic ~§ 6. záikona a !§ 15. prolV. nařízení) . 

Vedle přepravy naželeznidc:h jest 'skutečností, na niž zákon 
~upíná prá'Vní 'povinnosti, přepravaoS'ob lodní pla'Vbou ~§ 7.). 

B. P o v i 'Ulfi.o. s t i s t o u It o s k 'u teč n o stí s p o. i ,e n é. 

1. Povinnost platební. 
, 

a) S u b jek ty této povinnosti jsou osoby povinné k pla
,c ení iíZ'dného ~§ 2. a 7. zák). 

b) R O' z sa h této povll1nos,vi: 
aa) daň O' v Ý!TI ~ á k I ad e;Jl jest jízdm;é(§ 1. zákona). Za 

jízdné považuje se každý obnos, který pod jakýmkoliv názvem 
vybí,[á se jako úplata za přepravu o'Sob na veřejných želleznicí'ch v 
republi'Ce čs. Plnčn:í, jiného druhu, jako pokuty, prolpadlé, poplatky 
za vstup na nádraží a pod., nejsou předmě,tem daJně. Místní' lístky, 
které ,opr<Ívňutij ces~luj.íd na uróté místo, jsou vyňaty z ,poplatnosti 
jen tehdy, když cestujícÍ i bez místního lístku by byl oprávněn k 
jízdě dotyčnÝm vlakem již na základě svého jízdního lístku. 

bb) Daň <O V á s a z b a jes,t, ,pokud se t,ýlče přeprCl!vy owb na 
železnidch 20% jíz'dného@ 1. zák a l§1 1. pflOV. nařízenO, 2 h za kaž
"ďých i začatých 1010 h jízdného', pokud se týče o's()ibn~ p(ře:pkwby 
plav,bou lodní a ,pevný poplatek v §, 8. zák stanovený, polNUd se tý<';e 
pQ!ukálzek (legitimací) na vo,hnlOIUi jízdu, jakož I na jÍ'ZdU! zá sníženO'u 
cenu po želelzniCÍ'oh. 

c) D Ol ,b a a z p Ů s o bj) ln ě II lí' té t o op O' v i n n o :s h Daň při 
přepravě osob na žel,ezn.icích vy'bí<raj:í od osob povinných k placení 

. jí~dll1Jého železniční sprárvy a o'dvádějí ji síáJtní poklad:ně bez Úř,ed
ního vymčřen,í e§ 2. zák. a § 5., §I§ 7.- 9. pro'v. nařízení:). Z,d!e se 
'tedy jedná o placení přímé. 

V,edle ,plac-ení přímého zná též z~on placení kolky. K,olk,ovým 
pO'platkem jest P'Ůlp~a:tek vY'biran$r ,dlel § 7. zák. podintilkat,el'i lodní 
plaV1by 'Ck tomu též I§ 16. pfOiV. nař.). Proč 'tento 'pOiplartelk jest 'jJfávč 

:,kolk,ový, nevysvítá jasně am ze zállQO'na, ani z prováděcíhO' nařízenÍ. 
V kolcích se dále platí: poplatek za pouikáJ~ky (legitimace) na volll1ioU 
j ízdu, jakož i na jízdu za sn'íženou cenu (§ 8. a §§ 17.-20. prov. nař.). 

d) V r á; cen í d a n ě. NáTIra'da daní dopravnJchž,eleZ'l1icemi 
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děje se ,podle týchž 'ustanovení, která platíl pro náhradu dovlozného 
(dlopravného, Hzd11ého). 

Náhrada daní 'dopraf\l1nírch, odrved1ených Istátní ,poklfadně bez ú
ředďního;nrěření', želieznidm jest, jen !tehdy přípustna, byla-ti násled
kem skutkového omyLu aneb účetního nedl{)patření odivedena iproká
zate;llně vyššf daň než podle zákona bylo odvésti. Náhrada může 
býti požaďo,vá'na ,do 3 l,et :počitaJjíc ode dne, ;kdy odived'enil daně mě'lú 

se státi G§ ll. prlov. nař.) . . 
e) Z á 'n iil< platební ,IJovlinnostl . O zániku 'platební povinJnos.tL 

proml,čením jedná I§I 18. zák 

2. J t n é p o v in n o s ti. 
a) PO'vil!1Jnost vypliývaiící z k I{) n t r o I y stáJ t ním i o r g á n y. ' 
Každý 'železniční podnik jest p,ovinen vyhotoviti a předložiti 

pHslu'šným úřadům roční a mělsí'ční výkazy o ZlÚčíorvání' diaňové po
vinnost,i (I§I§ 8. a 9. proy,áJděcího nařízelní). 

b) S Ť:OUlto po,vinností slQuvilsí dél'tš,í po'Vinnost železnvčních ,pod
nÍlků trpěti, aby za q1lčelem přezkoušení výkazú fina!nčnÍ s,práva na- 
hlédaJa do pÚlVod'ní:ch z á 'z n a m Ú a k II i h podnikú ~§I 3. zákona a 
§ 9. prováděoího nařízení). 

c) Povinnost TU Č e 1111 í. ŽeleznÍ-čnill pOldnlÍ'l<y rUičí 'nedí'llnou mlkou 
s. ,popJa.tní,ky za zaJpravení. ďaJi1:č a r'učí dále za šlmdli'vé nálsJ:edky 
(,platiti úroky z ,prodlení, IJokuty),bylo-H opomenuto daň zavčas od
vésti · a vy1<.:ázati Q~, 2. a 3. zá'!;:). 

Daň z 'e zavazadeL 
S k ll: teč n o s tí, sní ž 1$ p ,oj u j e IZ á ,k o n p r á v n í po V 1/:1:

n o s t i, jest zde přeprava cestovních zalV<lzadeI, psu v prúvoděce
stuiílCÍclr a eX'presní!ho zboží na žele,zniJCich všeho dmhu v území' ,čs. 
republiky (§ 9. zák.). Daň o v Ý m z á k I a dem jest zde dopravné 
(§ 9. zák.). , Za dopravné po,važuje se kažél.ý ,~bnos, jenž se pod 
jákýmk'oH názvem vYibírá jako úplata za jmenované přepravy. 
Popla1t'ky za vedlejší výkony při přepravě, které nej-sou započteny 
do dopravného, za zarva'za-dIOl, např. manrip.U!lační pop!,atkÝ, poplatky 
za udání, ~ájmu 'l1adodání, ,přenosné a pod., Inepokládají Is'e za, do~ 
pravné 'nebO' jeho iS0'učást (§ 2. prov. nař.). ,D a ň o vá s a: z h a jest 
20%' dopravnéhO'. Jjinak platí ,pro h.rtodaň ,obdobně ustanoveln[, vy
tČená záJlwnem 'pro daň z iízdníloh lí.s.t,kú v ,l§l§ 2.-4. a 6. . 

Daň přepravní. 

A. S 1, u t e 'č n O< s' t, . s n i , ž z á k ° n sp O' juj e P' r á v n í p 0'
V illli n o s -t i, jest přeprava z'bo'ží na želelzn~čních v území čs. r:epu
bUky, nejedná-li se a přepravu železmčníhO' :s'liUž,ebního zboží C§§ 10. 
a 14., odst. 1. zák.). Za železniční služební zboží se p,ovažují jen ony 
pl"edměty, na'Cháe;eiíd se ve vlastnidvíželeZlnice, které se přepra-
'VUlií výlučně pro vlastní' stavební a provozovací sltlž'hu ž;e;lezni,ce na. 
tratích ,téže ž'eleznice ~§ 12. pmv. nař.). 

• 
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B. S k u t e č n O< s t i s t o u t op Ol V in n o stí s P O' i e ln é. 

1. Povinno is:t ,platrební. 

a) S u b jek {y platební povinnosti jsou osolby povmné k pla
cení dovoZlného@ 12. 'zák.). 

ob) R o zsah ,platební 'P o vinnosti: 
aa) Daň o v Ý m z á k I a dJ e m jest ,cena přeprél!vnL Za cenu 

, přepravní s e považuje dovlo:zné včetně maJ1li,pulačních pop'l'a'tlků a , 
převoZJJ1;ého , dále v!.ečné (poplatiky zapři-stavění vozů), 'pa:k vše,cky 
ostaltní, popla:tky za pře,prarvu zboží, vyjÍmaj:Í'C 'popllatky za veldJejší 
v ý1kony ph 'přepi·avě ne1za:p olČÍtané do. do'v,ozného IG§ 1'0. zák). K 00-
';11)l! náleže,jí 'též poplatky za ochranné vozy a pod. Popl,a:ťky za ved
lejší výkony :př,j přepravě neza:po:čtené do dovo.zného, lna př . nálklad
né a skladné, poplatky za předržení vozú, nájemné za pladlJty, po
platky za událl1í ,zá'jmu na v'časném dodální, manipulační popIlatky cel
ní, povoznické pop latky a pod., nepovažují! se za do.vo:zné nebO' jeho 
součást, wvněž tak ne O'bnOlsry, j,ež platí poš'tovní správ3l za Hs,taMnÍ 
a ,bal,íko.vou po§tu železnicím. ;"Zbožím« rozumějí se všechny Vě'CI 

přepravované železnicemi, počítají.c v t~ .\mtvoly a ,živá zvířata, s 
vyně~ím cestoVll1íoh zavazadell @ 3. prov. naří.zeníl). 

P:OIkud přichází v úvahiu ždeZlnii,čn :í styk s cizím územím a prů
v o.zní přeprava přes územíl č'S. republiky, v,iz § ll. zák. a § 4. pfOIvá
clécího, naří.zení. 

bb) Daň 6 v á s a z lb a jes,t 30% ce,riy přepravnÍ. 
c) noh a a 'Z'P ů s o. b pln ě n í. Železnice vy;bílraůí 'Ul 'poplatníků 

daň pře:pravní zároveň s do,vozným stejným způlsobem iaJko toto a' 
od'Váděií ji stáÚl1lÍ pOlkladně bez @edniho měření C§ 12., odst. 2. zák). 
Přepravní, daň se zpravidla započítá do sazeb tak, že k dov,oznému 
( cena p'řepravní) připočte se přepravní daň a součet vybere se od 
oso.b, které platí do:vozné. Železnioe mohou ovšem ,též vybírati ,daň 
pN~:prav'l1í samostaÚl1ě vedl'e d,ovnzného bez započtení do sazeb, 
avšak jen s povol~nďm ;ninÍlst,erstva železnilc. V tar'Ífech a vyhlálš
kách sazeb musí Ibýti výslOlvně IPodotknuto, zda daň byla zapO'čt,ena 
do. sazeb či nikoliv (§ 6. prováJd. nař.). Pokud se týče výpočtu a od-
vádění této ,daně a ,kontroly, 'pla~í (jako i Ll ostatní'ch dopravních da
n,O I§I§ 7.-9. pmv. Ina!". 

d V r <Í cell í d a ně: Zde pJa.tr io,též, co isme řekli při -dani z 
osobní,ch lístků. 

e) Zan-ik p 'latební pov linnosti: totéž jako. su:b d) při 
dani 7, jízdní,ch lístků. 

2. ] i n é pn v i ln 11 o: sti. 

a) Železničnf podni'ky jiSOUo p.nvinny vyhotO'Vlti a ph~dj.ožčti ti
nančnÍm úřadům měsíční' a rOIČ\ní v Ý k a z y o zúčtnvání, pO'Vil!lil10sti 
daiíové. Zde platí totéž, co isme ře'kli při dam z iízdních líS!tků . (K 
tOtnu též I§ 13. záik.) 
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b) POVÚ1I1ost ruč e ní. Zelezni'ce ručí Inedílnou rukou s popla'Ť-
níky za zapravení daně . . 

bb) Při přepravě zbo,ží z cizích a do cizích území ručí za za 
placení daně příj.emce nebodesílatel zboží, nedílnou rukou s poplat
.'JlJíkem (I§ 12. zátk.). 

3. N e ,p 1 n ě n í p o v i n n o stí 
má následky stanovené v § 4. (při dani z jízdních lístků a dani ze 
zavazadel), v § 15. záJk. (při dani :přepravní) a § 19. (při všech d0'
pra'Vlnkh daních). Mezi poplatn:Pky a .Železnicemi platí PľoO vymáhání 
d,aně táž usta!lwv'e1ní jako. pro dovozné. 

Ad 4. Nařízení obsahuje podrobný ]JOipIIS nových kolkových a 
závěrných známek na hrad karty. 

Ad 5. Tento záJkon ruší ,zákolnr ze dme 25. června 1919, ,č. 378 ,Sb. 
z. a n., kterým se ruprav:ovalo oh'lašování nájmu '-' pachitu a :poplwtek 
ze smlUlv náJjemníeh a pachtovních. Zákoln se vrátH ku púvodiJ1iímu 
právnfmu staViu a,ž na 'ustanovení §Ou 3., v němž sepra!ví', že 0'sV'obo~ 
zení z důvodu obchodní korespondence se na poplatné smlouvy ná~ 
jemné a ,pachtovni nevztahuje. 

Ad 6. (S I, už eb n í S !ll I 0' u'V y): 

A. S k u teč n o s t, sní ž z á k o n s poj u j e p r á v n í po
v i m 1!1J IQ S t i, j.s o u: 

a) Udělení (pwpůjčení, jmenování, z;nocnění v'oil,ba a pod.) úřa
dů (c.írkevníiCh obročí., funkcí) a přije,tí do :stálých nebo o'pětovnýoh 
'sl'uiž,eb a to bez ohledu na to, byla-l,i o tom sepsálntaprá vmi listina oČi 
nůleoHv. Stalto-ili se udělení úřadu nebo ph}etí do slL1~by V cIzině, 
podléhá 'poplatku, týká-li se úřadu nebo, služby na území relPubHky 
čs . (§ 1. zá'k.); h) jiné služební smlouvy podlléhají popllatk'Ll' jen 'tehdy, 
'byla-Ii 'o ni'chs'epsáJna prá Viní Iist,ina. V tomto případě je:s~ tedy sku
tečností, s níž zákon spojuje právní povi·nnostJ, vyhotovení právní 
lis:tiny (§ 6.). 

Mezii úřady uvedenými 'Sul). a) se I!1J~polčÍtajÍ s!u,žby děhn:ítkú, če
lle-ač a živnostenských pomocných 'prac.ovnÍ'!ců. K živnostenským po
m.JCný;n pracovníkům nenáJležei.í olso:by, kt,eré pro vyšší služebll1é 
y'y'!wny 'j:sOIu ustanoveny oby,čejně S wčnÍm nelbo měsíčním služným 
jáJklo: úř'e'dníci, d'Hovedouci, mistři. mechanikové, faktoři, účetní, po
.kladnÍ'cl, výpravčí, kresJi.či, chemikoiVé a .pod. (§ 2. zá!k.). SpecielnJ 
osvobození od popla:tkú 'služební.oh zŮls.távaH i na:dálle v pla:tnosti 
~§ 5. zákona). 

B. P o v i n 11 o s t i s t o Ll t os,Je 'Ul teč ln O' stí s p -o jen é. 

1. Povin:nost p' la' te"bní. 

a) Su b jek ty ,plaltební pOlvinuoslti. 
aa) Jedná-li se o ;služby dle A) a): 
Platební 'povinnost stihá obě smluVlní 'strany, kaž,doud!opo'lo-

• 
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vice. Ne:ná-H zamě'Stnava~el {fond) bydl!ště mebo pobytu (sídla) v 
tuzems~u, platí paulšá'l zaměstnaný (§ 4. zák). 

bb) Jedná-li se 00 sl'užby dle A) ,b), platí všelobecná ustanovení 
jJo'platkolvý-ch l!lJomm ~§ 10. zák.). 

b) R Do z s ah pla:tební povinnosti: 

aa) D a ňo v Ý z á k I a 'd: 
aaa) Jediná-li :se o. ,služ'hu A) a) všechny požit.ky ~peněžité i ne

peněžité) spojené s propůjčeným úřadem a službou bez zřetele na to , . 
kdy se pHJpůjčení t,o stalo a jaké změny na požitcích byly pro
vedeny (§ 1. zák.), t. j. úhrnný obnos popolatnych požitků vypla-:::e
ných v příslušné lhůtě. 

bbb) J ed:ná-l! se Do služby A) b), umlu'Vená mzda, přílp. cena celé 
smlluvené práce C§ 6. zák). 

bb)Daňová sazba: . 
aaa) Jedlná:-H se 00 slulž'b,y A) a) W%ního daňového ,zá;kladu (§ 1. 

zákona). . 
,bhb) J edn~l- li se o služby dle A) b) zpravidla :s~upnice 2. podle 

-výše 'umluvené mzdy. J.e-'lli VŠaJk pracov;ník poďle smlOoUl\ry povinen 
doda:Ni láuNu, táž sa'Zlba jako při smJ.o:uvě kupní @ 6. záJk.). 

Pokud se tý,če komu1nit, které 'proo úřad představeného nebo pro 
jiné fUlnrkce nemají zvl<llštnkh ' služehníoh příjmů, vilZ § 6. posL odst. 
:zák. a 'l§ 6. prov. nař. 

c) Do b a a z působ plnění platební p.ovmnos·t-j,: 

aa) loedná-li 'se -o 511už,by dle A) a), odvá>dě,jípoplatek přímo bez 
vyměření zamě:stnavat'elé, pokud ' se týče fondy, na jeji,chž účet po
žitky ty jdoru 've zpěVnýoh lhůtách (bližší v I§u 2. prov. nař.). 

bb) Jedn'á-lli se o služby dle A)b) piaN' všeobecná us,tal1'ovení 
iPoplat.l~ových norem 'O kolJ'cílch (!§ m. zák). Pokud se týče komuni't 
viz I§ 6. pro:v. nař. 

d) V r á 'c e n í cU a n ě. 
Popla:toek om'ylem přeplacený může býti vrá'cen na žádost, 

lderou jest podati u příslUŠ1llJých ,úřadů. 

. e) Z á 'n i k platebI1'Ípovinno,st'i. 
O proml'čení pO'Platků ze služebních sm'lluv platí. v Cechkh, na 

Moravě a ve Slezsku se zeměWÍ: k nim administrativně přidělenými 
táž 'UstanoVelní jako pro jiné !p'o·platky, na Slovenisku a Podkarpa1:ské 
Rusi ustanovení zákona ,z 29. ledna 1920, Č. 70 Sb. z'. a n. Ik §I§ 21. a 
45. zátko z ll. pl'Osince 1919,č. 658 Sb. Z. a n. (§ 9. zák). 

2. J i' n é ,Povi T1!no s t i. 

a) ZaměstnavaJtelé , kteří bHlaJ!1Ic ují , jsou podle §1l 4. zákona po
'\"inni ú :č t 00 vat i ve svých lb i I a II c il ch rc"ční částku 'všech pop lat
ný1ch požH,ků odd!ěleně ,od Q1statních nepoplatných jJožlvkú a zasílati 
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vý'pisy příslušných .účetních položek do 6 měsJců po 'uplYlnutí kažďé"·
ho kalendářního res,p. obchodního rOlku příslušný;n Hnanlčním úřa
dům ~§ 3., odst. 1. prorv. na'ří,zení). 

b) Jiní zaměsbnavat'elé jsou povinni' vés,ti trvale se z n a m 
všech sivých zaměstJl,anců, vyk3'zo,vati v něm všechny roční požitky 
zaměstnanců a uschovávati po jistou dlobu, po případě je odvésti pří
sltľšnému fmančnÍmu úřad'Ui(§ 3., odst. 2. prov. illiUř.). 

c) P o v i TI n o str u 'č ,e ní. Jedná-li Ise o služby podle A) a), 
ručÍ zaměstnavatel za celý paušál, jle'st však oprávněn čás.tku př1pá
da:j,íd ;na za;něs,tinaného při výpllatč pOIžilj:ků ši sraziti (§ 4. zák). 

d) POrVinnQslÍ'i vyplývaiíd ,z d O'Z {JI r u stá! t n í c h IQ T g á n ů . 
Podle !§u 10. ,zák. dluž,nG ostaJtní,ch ustano'vení poplat!wvSr'ch, pokud 
neodporují novému zákonu opotplatckh ze služebních smluv, užíti 
ohdobně i !pro poplatky .pGd1le t'ohGto zálkona. ZůstálVaH (tedy v p}at
nus,tL zejména zálkonná usta:novení o pr,ávu finalnčnÍch úřadů nalhlížeti 
do knih a o jeiioh právu kontl"olnÍm (:§ 9. a I§: 3., odst. 2. i, f prolV. nař.). 

3. N e pln č ml ~ p IQ v i -rm o s ti 'P' I a ,t e b n í 

má vzápětí následl(y stanovené v §u 7. zák (úroky z prodlení, po
kut.a,pI·íp. trestní I'fZ;eillí důchodkové). 

Tímto zákonem, se rušÍ sazební položka 86/ 40 zá'J.c z 13. pro: 
si:nce 186~, Č. 89 ř. z. a sazebnÍ! ,pO'lrožka 87. uher. ,j.,oplat. zálkona jaJkož 
i § 11. ,uher zák. čl. XXIV!. z 1". 1881. Dale vy!u!Č<ují se služ'ebull smlou
vy z pŮSOl.J.llO.sti 'urstanovení I§ 26. JIH. a) zák.ona ze 7. ledna 1920, ,č. 
31 Sb. z. a m. a § 6. lit. a) vlá'dníllO' 11'alř.í:zení' 'z 24. červha 1920, 'č. 403 
Sb. zák a nařízení. 

V §u ll. obsahuje zákon přechodná ustanovení, pokud se týče 
vyměí"en1 sl,u:žební'ch p.oplatků dle 'posavctdn!kh ustanovení. 

Z výnosů mďmisteristva fmancí o služebních poplatC'Ílch sluší u
vésti výnos o odpisu při krátké době trvání služby .otištěný ·ve Věst
n,íkú na st:-. 154. 

Ad 7. Tento! zákon stanoví" že na mí'Sto poplat,ků ,dle posledního 
odstav,ce §u 2. zák. čl. XXVII/1916 nastupují stulp,nice uis.tanoveué v 
§[] 1. nař. ze dne 24. června 1920, Č. 403 Sb. z. a 11'. Dále zvyšuje zá
kon některé pevnépop!ia,fky a stanoví výši ~ poplaflků pro účty ob--
chodníki'l .a živlnostníků. . 

Ad 8. (D a ň z O< b o h a cen í.) • 
Zá'kon ze dne 12. srpna 1921, Č. 337 Sb. z. a n., o danli z o,b{)lha~ 

cení s pi"Qlváděcím nařízením ze dne 23. bře,zna 1922, Č. 111 Sb. 2. a 'u. 

Dle I§iu 1. u'V'edeného, z'ákoillapodléhaj:í této dani: 
a) nabytí následikem úmrtí nebo pro případ ismr.ti (d 'aň d!Mlc!ká)._ 
b) ~úph'!a lueho ,částečně bezlúplatluá na-bytí mezi živými, (daň 

darovací). Zákonodá!1"ce zde upus'Nl od pOrsavadního názvu »pop,latek 
dčdický« a »pto'platerk í darování« ('So,uhmnč ~>poplatek z obohacenÍ«)' 
a zavádí místo názv'u »poplia1te'k« název »dQň«. Tí':n vyhovuje theorii 
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iůnanČlruíl, která nepokládá tyto dáv.ky .za »poptatky« ve vlastním slo
va smysllu, nýbrž zaslmtečné daně.'~) 

Teruto .zálkon není smrd nov'ou lmdiNkací všech ,právn'Ích usta
Ill!ovení o dani z ,0boh<lJcení, nýhrž-ponechává v platnos,tl normy .sta·· 
'l1lOvené v Oibsáhlém ós. mař í'zení, ze dine 15." záři 1915, Č. 27-8 ř. z., 
Tes,p. uherského zá:li:qnného 'článku XI 1". 1918, pokudJ nejsou změněny 
zákonem ze dne 7. ledna 1920,č. 31 Sb. z. a -n., ,případlTIó nař. ze dne 
24. června 19210, Č. 403 Sb. z. a n., a ,poJmd je nemění nový zá,lron 
sám. Jlest pravdě podobno, že nový zákon chtěl ·v 'Pfvé řadě z ÍÍ'nanč
ních důvodů státních zvýšení posavadnÍch poplíků a že posavadnÍ 
materielnÍ ustanovení chtěl ponechati v platnosti. Pokud se týče 
materielITě právních ustanoveÍ1í, z nichž příkladně uvádlíme 
vzn~k berní povinnosti, pak výklad toho, 00 se má r'ozuměti 
»následkem úmrtí.« ,neho »pro případ smrti« a »n<lJbytím mezi žlvý
mi«, dMe subjekty ·platební povi-nnolsti a pod., bude se čtenáři ()lbráJtiti 
na starší nezrušené předpisy, zejména na uvedenou novelu z r. 1915 . 

V tomto poi'ednální ·omezíme se pouze · !'lanové usian'O.v,enÍ 
zállwna. 

A. S k 'u t e čn: o- stí, sn Í 'ž It e n t IQ Z á 'k () n s op oj Ui j e p r á v-
n í' p 00 v i n n o s t i, jest beZJúpl,atné TJowbytí s.tatků a to buď: 

a) následkem úmrtí Ineho pro případ smnti anebo 
b) mezI ž.ivýmli. 
Zákon lC·evykládá blíže, co. se pod tím ;-ná rozuměti; sluší tudí,ž 

přihlédnouti ku I§I§ 1., 30. a 31. novely z r. 1915. 

B. P o v ,i n!J1, () 's ; is. těm i t ,o s k 'u teč IT () s t m i s p Ol jen é. 

Be r ni 'P o v i n n'O s t v ů b e c. 
Bef/IlJí povinno:st, již pOZinaču}eme jlako so'uhrn právních pO,ylÍ'n

ností vyplývaJjidch z jÍls,té frnanlčnč<prálvní normy, pOlbud se týiČt~ j.ed
.rnolho povÍ!l1nostní'ho9ubje'ktu, vzniká zde, jak se diá s'Ouditi ',z §u 1., 
Sllmtečností úmr~á' (IPři dalni dědické) a u'Zavřbí právního jednální 
mezi ž,ivý!mi (při da'lH daľOivad); ani 'Zde zákon illClstannví ničeho 
bligího, pročež d1luž-no přihlédnoliltv k 'Ustanovením i§§ 8. a 33. no,vely 
z 1". 1915, ph če;-nž jest ovšem 'vzíti zřetel lna dodatek 'l~u zá~onu ze 
dne 7. ledna 1920, Č. 31 Sb. z. a ;n. , z ně'holž. zvlášť uvádíme, že l)ři 
darech movitý!ch věcí jest poplatnost nezávis,lá na sepsání listiny. 

Jed not I i v é p o v i n n O< sti. 

") Br á f »finanční věda« nazývá daň dědickou daní »pozůstalostni« 
a řadí ji mezi daně »obchodové«, ti e c kel »Lehrbuch der finanzwisssen
schaft«, I. SV., str. 211 a 420 a nás'ledující považuje tu1l0 daň za »ergan
zende Vermogenssteuer«, E h e ber g »finanzwissenschaft«, str. 391 řadí 
ji ku »Vermogensverkerhrssteuem«, S cha f fl e »Die Steuem« nazývá daň 

· dědickou, »Erbfallsteuer« a pojednává o ní v části nadepsané »Die Berei
,eherungs- oder sogenannte Verkehrssteuem«; podobně i jiní. 
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1. Po.vi'luuost o.hlašovacíl. 

Při pozůstalostech neprojednávan~Tch soudem (veřejným notá-
ř,em j1ako soudním 'komisařem) jsou ,dě'diooíVé pov,inni o.známith vča's 
pi",íslušné';nu finall'Člnímu úřadu (a,spoň 14 ,dní ,pI-edem), kdy a kde' 
jeďnání 'O pozůs.talostním jmění se bude konat<l, aby finanční úřad" 
u'zná-Iii t,o za vhodné, mohl se účastniti, tohoto jednání (§ 8.). 

2. P ,Ol v i n '111 o s t 'p' ř 1 Z 11 áJ n í. 

Strana jes:t po'vinna 'oznámitti finančnímu úřadu cemlu majetko-
vých předmě:tů jako základ pro vyměření daně, jakolž i vš,ec:hny 
okolnosti a pomůcky potřebné ku vyŠetření léto ceny (§ 10.). 

3. P 'OVl i n n ,os t pl a t e lb n í. 

a) O vzni~cu. po.vi'nn ,olstti platební ná';u zá1wn nehká_ 
1!1!iče:ho bltŽŠího. ,praví v !§rUl 26. pouze, že daň z obohacení, vy m ě-
ř ují finanční úřa,d)y: Toto. »vyměření« jest však 'pouhým zji:štěníim 
výše daně, nikoliv nejakým wktem ,konstitutivním, jímž by IPlatebni 
povinnost tep'rve byla založena. Platební povinnost jest již v berní 
p'Ovi'nno.sti ohsa:žena a není-It 'v normě ně'co zvlá'štního pro platebnf 
pOVli'unnst stano.veno., vzni'ká platební pOlvjnno'st s'ou'časně s povin
no.stí> berní. O VÝ2?na>:nu ».plat,ební'oh ro.zkazů« jsme zevrubněii pro-
mlluvih v dří'vě'jším již zmíněném poj'ednání »Právni IlllOfmy o stát
ních dávkách vydalJ1é 'v rep'ubH~ečs. od !převratu do. ikonce 1920« 
a v ,e spi:s'e »Pmanční vě'da a finalnční ,prá'Vo«. 

b) S 'lJI ,b jek typ l.a t e b n í po o. v i TI rl ,Ol S .ti. 
Zá!lwn se zmiňuje 'O subjektu platebll'~ 'pvvinnosti pouz,e' v I§: 23., 

kde praví, že subjekbemplwtební pewilllino'sti' pN dod:atečné dani ,z o
bohacení jest ten, kdo věci z pozůstalosti nabyl a dále it prodal. Ji
nak zákon nejedná o sUlbjlektech platební. 'povinnosti, pročež ,i zde 
slluší přihlédnouti k l§§ 23. a 37. 11lJovely z -r. 1915. 

c) Rozs,ath 'Platebn.-ÍI povinIlJ ,o ls, ti. 
aa) Z á k 1 a od p r 'o ,v y II ě ř e n,í. d a oll ě. 
Dle '§u 10. j.es~ .zpravidla zá1klad:em pro vyměfení daně obecná 

(prodejní) -cena Da'bytých maj.e1kovýcR př,edmětů z doby úmrtí ~dé
dilokélho ,nápadul), pokud se týče z doby nabytr. Při tom, jak již ř,e'če'- · 
n-Q" s'UháJ stranu povinnos,t přlznat.i 'Svědomitě tuto' cenu a současně 
oznámW fin3JnčnÍm úřadům v 'šechny okolnosti a pomůCky potřebné 
'ku jejímu vyšetření. PN některých předmětech st3!noví zákon pra
vi>d!la ,pro fixlnÍI vcenění, tak při př,edmětech bUifSOVlUího' oboh0d'll 
(§ ll., cena kursovní, příp. jmenov,i'tá) a při s:taveních (§ 12., dv<roe11-
pětinásobný činžovn'í výnos). Nepo.'Važuje-li však firnanční úřa>d nebo 
poplatník cenupřiz,nano.u nebo tyto fixní ,ceny za 'p~iměřel1lé, stanovL 
se 'cena (jako základ ,pro vyměření' ,daně): 

a)dohodoru mezi fin a nČlním i úřady a p.o:platníkem a nedoide-ll 
k ní , 

(3 ) posudkem vna1ců . 
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Ocenění posudJkem znalců věnu}e zákon (asi hledě k'll značné
mu· zvýš<ení posavadi!1lÍoh daňQiv~rch saz'eb) velmi značnou 'část. No
vá: výše S'a"by daňové [vi:z <SUib hb)] vy.žaduje zaji<sM velmi přesného. 
a obfetktiv,ního ocemění. Zákon 'přizná,vá finélJnčním úřadům i pOipla't
ní'kům stejnou účast přI oCeJnění z,naki (§ 15. a :§ 17. pos!. odst.). Snad. 
až nad'by,tečně ú~I\'Ostlivě ukládá zákon v I§U 9. úřadům á znalcům 
povinnost při tomto oce·ňoválll~ a -oldha-du přilh'li~eti s,vě-domi,tě k okol
n'Ostem, které mají vliv na utvoření rustálemé ,ceny_ předmětu . Záko'n-
ná rus,tanoveni' o posudku znal,ců Isou rámu formální,ho; nebU!deme se 
tudíž zaJbýivati p()d,rob11'ostmi a poukazujeme pouze na U'stano.v'emrL 
§§ 13.-21. zák. 

Do 'zálkladu pro vyměření ď'aJně s,edfe [§řu 6. nelčítají pO!Í'Í'svky 
wrčené výslov,ně na ,zaplacení stáJí·ní daně děd;idcé a popla-tku mlemo,
vi1ostního, jakož I př,ipadných veřejných přirážek tk nim až dio ,vý'š,e' 
této. daně a poplat,ku nemov'Íltosuníhol s přirážkou, otv'šem bez újmy 
práJva státu na dědicko'u daň (s pópQal:lkem nemo,vÍltostním), pře.sa
hujlící pojiště,ný ohnos. 

Zvláštností ,záJkona jest, I1stall'olvení !§tll' 23. a I§U 24. Byla-li to,tiž 
zděděná věc dOl dvou let po 'nápadu prOldána naibyvateJ:i za 'oenu o' K 
vyšš:Íi nežli -obnášela cena zd'élJněná při pozŮlstal-osti, n!eJj'méně však 
'O částlm 10'.1000' Kč, podrobí se rozdíl-ten jako z výš e 11 Ý d ě -d IC ký 
p o di í '1 'n aby vat e I ů v za ii,stých podmínek do ,d a teč Iru é d a' n i 
z 10- 'b o h a ,c e n í (§ 23). Naopak múž'e :bý,ti za;žádáJno při, pr-oided~ zdě'
děné (odkázané) memo'vi:tosti naby,vatelem 'osobám n e pří ob 'll z
n Ý li V téže lhůtč .za ,cenu· nej;néruě o X nižší, nežli byla ,oellla -po
drobená dani dědické, ZaJ jistý'ch IPodtmimek za sní,žení této :dianě, . 
ob:náší-1I rDlzdH v 'Celně nejmélnlě 10.0'00 ,I(.č. Zde se tedy j'edná o 'lNÝ

še'I1lÍ' nebo. sníže,uíp ů vod ,n íi h>o základu pro vyměření danč. 
!Při základu 'P'fo. vyměř,ení ,daně dědické sluší se zmíluiti o výš-i

po'pta,tlku nemovitos-bního, který jest platiti při pře v o -d ech n 'e
m o v j t o S: t í n á 19 led ik e m ,ú;n r t í. Pro vyměření poplatku me
movitlOs,tn1h-o platí ske všeobecnč zásada dle §lu 10., že totiŽ záJkla
dem pro vyměření tohot,o poplatku jest cena vyšetřená jako základ 
pro vymčření danč dědi'cké. Zákolu ,však stanoví v i§lu S.ÍÍ'stou vý
hodu (ovšem pouz'e pro 'P'řJlpady př'evo-du nemovitostí másl-edkem 
ú;ndí na děN, vnlUky, manžely a os,tatni, příbuzlTI'é v přímé I,i:ni<i, pak 
na obce a iinésamo'Sprál'vné .svaz:ky jakož i na ústalvY-IS účely vyučo
vacími, dobročinnými a lidumilnými). V těchto případech totiž se sni
žuje poplatek luemovitostní~z hrubé ceny) na Ya p'o.sa-vadní sa'z'by 
'co do částky zat,ížené kruiho'v,ni:mi břemeny z dohy před úmrtím 
(dědickÝllTInápadem) a výplatami druhým dMicům (odkazovníkům), 
avšak jem 'potud,pokud .výplaty ty nejsou kry,ty čistou celnoru mo'vi
tých předmě1ů napadlých na:byvat~li a jSo.u podrobeny dalui dědické 
podle nového zákona. 

bb) Daň o v á s a z ba, 
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POlsavadl1'Í saz,ba stanovená záikonem ze dne 7. ledna 1920, Č . 
. 31 Sb. z. a n. (případně vládním :nař!Ílzením ze dne 24. ,čer'vna 1920, 
Č. 403 Sb. z. a n.), jeslt nahra:ž,el1'a sazboo nOlV'ou. Tato rozd!ěluje ve- ' 
škeré nabyva,tele na sedm tříd: ' 

I. D.ětl, vnuci a manželé'; II. ostatní příbuzní v př ímé lini,i; HI. 
:'solurozelI1:oij loV. dětí a vnuci slQulrozenců; V. ostatní 'p'Olholční ipříbuzní 

Ď-o Nvrtého stupně; VI. o,s:tatniosoby s vY'l1'ětím třídy sedmé ; VII. 
obce a Í'iné samosprávné 'svazky a věinování pro účely Vyuooivad', 
do'broOónné a lidumilné. Sazební schema je'st pak ještě do:p1:něIDlů pO'
z,nálmkami :101 sazbě , pokud s:e · týlče poměru ma!1l~elského a: j.in'Ých 
různých osob, jakOl j-est zet, snacha, adioptované děti, scholVCl'll'ci, oso
by ve služebním nebo nálmezdním poměru, veřejní společníci (Čí1S. 
1-3). Normál.n'í, sazba se v j1stých př,Ílpadech sniŽUje ,P'TO nezletilé 
dM'i, v'llUlky zůstaV'it,elovy a manže1iku zůs.tavitelovu (č. 4 a 5). 

Zvýš,eiJ1:Í' no,vou sa'ZbouprOtti saz'bě ,posavadnÍ jest velmt proni
kavé a dá 'Se tuším vys.větJi.ti pOluze pOlj)'řcwato,vou fin'anonÍ 'sJtuaICÍ 
stá+m:í. UvedemepĎÍ'klad: z pozůstaloMi 675.000 K,č platí dle posa
vadni sazby 0podle zákona Č. 311 Sb. z. a: n. ai 192.0) (\lětJ 27.000 Kč 
(4'%), soumzenci 74.25.0 Kč ( 11'%) a oizí os,oby 141.75.0 K'č (21%); 
po.dle nové sazby p~atí ,pak děN 46.250 Kč (průměrně 6.85'%), sou
rozenci 115.480 Kč (průměrně 17.101%,) a dzíoSlOlby 221.400 Kč (prú
měnně 32.80%). Při vyšších OIbno'seoh i'eM ovšem :progre'ss,e ještě 
větší; 'průměnlá 'sazba d.usahuje při vel,ký'chol:JlDlOlsech (přes 10 mi
EDnů), jedná-lit se o osoby dzí, přes 50!%1 majetku podrobenéhD dam. 

Při daňo(V'é saZ'bě dlužno se zmíni,ti též o ustia'novení §u 25.,d:1e 
něho,ž pN dědickém ,nápadu lna děti, vnuky a manž,e}y, ostatníl tpří
buz,né v přímé linii, sourozence a konečně olboe a jmé ,samoslPirávné 
sva:zky) ja'kož i 'věnování ,p'ro účely ,vyuoo~ac.í, dobroČÍlruné a iiné 
Sll'íižís.e (na žádost poplatníkovu) dědická d!aň Ol ľ% , za každé p'olo
letí scházející od doby nápadu dOl konce [roku 1925 a o 1 %1 za každý 
další rok scházející dOl ;\<.once roku 1935, pokud byly předměty" dě
di'ckého nápadu nebo jejich ho,cLnotau zemřelého podľQIbeny t,ll'zem
ské dáv'ce z majetku. 

d) D o lb a a z p ů s 'Ol b tp 1 ně 'll í. 
Zálkon neolhsahuie ničeho nového až na ustanoveln:í, §§ 29. a 30. 

a selĎkání daně. Nestaó-li totiž přI pozůstalo'stech (nápadech) jeHch 
• čis,tá cena poI.o<v~cí ku 'krytí d'aně dědické a poplatku ll1iemo'Vi1>ostního, 
múže bý,ti na žádo:st ,p,o:p1atnÍtko'V'upov,oleno, aby se daň s poplatkem 
nemOlvito'stním zaplatila: do 6 let, 'p'O tpřlÍpadě bezúročné @ 29). Táž 
výhoda můžebýni ,poskytnuta, klesne-U cena mabytého jmění do 
6 let 'nejméně 'O polovicI z ' přhSin nezaviněných poplatníkem (zvlá:ště 
také při všeobecném p'oiklesu CCll1iY), a: ohrožo<vala-li byl vymáhání 
celé danč (poplatku) najedno.u hospodářskou 'exiJstel1ci poplatníkovu. 
O možnosti vrácení daně se záko'n nezmiňuje; platí tu.cHž starš'íl lIlie-
zrušené předpisy. 
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Oe) Zánik plate 1bollí P'OviollnosH 
Dl'e 1§lu 28. platí, pokud se tý-če pr'omlčení ohle.dllliě daně z óbo

:hacení a pop'latků 's ntspoj.ený-ch v Cechách, na Moravě, ve Slezsiku 
a na: územď'ch k nim phvtčlených táJž ustanovení jako -pro 'poplatky, 
.na SllOvClruslm a PO'dKarpa,tské Rusi :pak ustanovení _zátJ\1ona zoe dne 
2 9. ledna 1920, č. 70 Sb. z. a :no 

4. J i n é p 'O V 1 oll n o s ti : 

a) Dle I§u 7. }es,t finanční -úřad loprávněn účas:tm.řti se svým zá
stwpoem pozústalostní inventury a uplaťňovati při ni SiVé námitky. 
Z ,toho vyplýVá pro po:platnfkapovJltrnost trpěti účast zástupce fi
nančnÍlho úřad/u při tomto j-cdlnálTI],pak 'Ú!čwst hnančnHlJo úřadu p'ři 
oceňování n<l'bytý-ch majetikovýoh př-edmětů ZIllialci (!§I 15. a § 17.), 
j a:kož i účast zástupce finanČlTIího úřadu pN jednání 'O pozůstalosnním 
jmění při ,pozůs,talostcch neprojednáva1TIlých sOlUdem (veřejným nlQi
tářem lflko sOf\l'dním komisařem) . 

. ,b) -dle I§u 23. ruč í za dodatečnou idaň z obohaceni' vě-cně ilmp:ní 
dobírka, po případě kupítel věci, který vyplatil tuto dobírku vědomě 
před zaplacením danědčdlcké. 

c) Poikud se jedná opovilTIlnois.ti při řízení vyměřovadm, pla,tí 
předpiSY a po,platdch C§~ 26. a 28.). 

5. Neplnění povLnnos ,tí. 
I 

Zálmn nemá no,vých ust.a:nolVeni, platí tudíž předpi1sy staré. 
K tomu sluší 'poukázati na výnos ministerstva financí o zpo

platňování . pozůstalos,ti ,po IPříslušníóch německý-oh, . oHštěný v e 
- Věstníku sk. 6. 

Ad 9. Cí's. nař . ze dne 15. zá:ří 1915, ř. z. č. 278, i'edná v !§! 4. 
o vý hodác.h IPro po,zůs:talOosti po účastníCÍch války. Stanovelnlé VÝ
ho,dy jlSoOu však v případě, kdy zůsta'vltel nepadl, a:všalk jeho úmr,tí 
jest přece nás1edlkem poranění nebo nemoci získané válečnou činlTIlo
stí, vyloučeny t,ehdy, když smrt zůstavitelova nastala pn 6 měs~dch 
OId1e dne uzavřelTIlí mí11u, _kterýž.to den ,bude zvlášť &tanrOlVen ministrem 
financL Vyhláškou pod č. 9 uvedenou se oznal;TI'uje, že touto šestimě-
síční lhůtu dlu-žno počítati od 1. srpna 1921. 

. Ad 10. Zde Isluší: ještě poukázati na výnos min. filrua:ncí o oce
nění cennÝlch papírů v úředním -kmso-vním listě pražs:ké bursy, OIÍl

. štěný voe Věstníku, str. 230. 
Ad ll. a) Úrolky ze vlk1adů úsp'olrm&-ch ,placené neho k dobru 

připsané společnostmi zmíněnými sUlb I, B ,č. 3, jsou osvobozeny od 
-4%;niiho poplarilm dJ.c § 7. zálmna z 29. únJora 1864 ř. z. č. 20 a CÍs. 
nař. -z 28. 'srpna 1916 ř. z. ,č. 281 O§ 37. zák o stavebním mchu), 

b) j,istÍ!llIY dlužní a zá1rUČ'l1L o úvčrech a zápůjčkách IP-o'volený-ch 
dle us-tanoven1 zákona -o stavebním ruchu, dále výmazné kvitance ·0 

úplném anebo částečném zap~acení těchto zápůjček ísou :Olsv-obozeny 
. od poplatků st'u'PIlllÍIC-oNý,ch a vkladních. 

3 
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Převádíl-li ,stav~bní sdru,ženÍ obecně ,prospěšné vystavěné bu-
dovy na svoje členy anebo obec na čdmtele, jes-t tento převod OISV~l
hozen ornpoplatku převodllliÍho. Totéž Q!Svoboe;enÍ přÍs.JuŠí oprá'vně
nému podnikateli staveb 'pro první p'rodej v době 5 'let od dokončení 
staveb. 

Na směnky a ,poplatky v řízení s,p'orném se ()IsvolbQzenÍ ne'Vzta
huj'e {!§ 38. zák. 'o stavebním ruchu). 

Ad 12. Dle I§ 9. ,tohOtto ,zákoma platí o kolcích a poplatcích u3,ta-
novenÍ ,poplaťková pro so!UdnÍ řÍe;ení sporné. 

Ad 13. Veškeré písemnosti souvisící s řízením podle tohJto 
zákona jsou prostly kolků a 'poplatků C§ 21.). 

Ad 14. Dle I§ 27. tolhoto zákona jsou všechna podální a listiny' 
týkaji:cí se činnos'tj, závodních výtbolrů a 'fO!zhodčkh IkQmis,í pro3ta.. 

/ kolků a poplatků. 
Ad 15. Pokladni6ní bony a jejkh převody js.ou pfOtsty kolků a 

pOlplatků (i§ 2. zák). 
Ad 16. Dle I§ 31. zállwna o pOIP'latku ze ,sIuž'ebních smlu.v (viz č. 6) 

je,st stvrzemí, pOlžitků stpo,jcnýoh s udělenou 'službo!U prQIsoÍo poplatku 
kvitančního. Dle!§ 8. prováděcího na;řÍzení' k zákonu Ol poplatku ze 
služebních smluv jsou v tomto , naří2)cní uvedené seznamy, vÝipiSy,. 
:návěští, oznámení a ohlášení nároiků na v,čitánÍ koHm prosty. 

, Ad 17. Dle § 1. tohoto nař.í.zení se ,zrušují I§!§ 3,. až včetně 7. na-
říe;enÍ' mmistenstva financí z 22. prolSil!1.,ce 1918, Č. 86 Sb. z. a 'll'., o 
placení kolkovného. ' 

Ad 21. Dle po,známky č. 1. ku SclZ. ;Po!. 57;/;106 B Ht. e) ,zákona 
ze dne 13. prosin'ce 1862 č. 89 ř. z., nepodléhaly ekvi'va'l'entu poplat
kovému ,společnosti zřb~lJ1é 1('\1 společnému z,isku, které byly zřízeny 
.'Po,uz'e ,na doživo,tí spoleonÍků nebo pro jejitch dědi-c'e, nebo, na určitou 
dobu nejdéle 15 let. TatQ poznámlca, která v praxi 'Zadávala ve1mi 
častQ příčinu ku sporným výkladům, jest nyní zrušena §em 31. zák. ' 
o dam z obohacení. 

Dle ;poznámky 'č. 2 lit. b) téže sa2)ebl!11í poloŽlky byly Oleli poplat
kového ekvivalentu ,osvobolZeny všechny nemovité věd, kte'ré ne-o 
pod1éhaií pozemkové nebo domOlVní, ,dani. TotQ ustano'vení měm:í ciL 
!§ 31. t,Ok~OI : (Od poplatkového ekvivalemtu jJsou os,voíbo'zeny) nemo
vitosti ,osvobozené od daně pozemkOlVé, pokud jich neln:í použito k 
úóelům výdělečným, a budovy, jimž přIznáno bylo trvalé QlsVlobo
zenf od daně třídní nebo domovní z důvo-dů vČlllovánÍ. Na nemQvi
tosti věm>o,vané doJ,ování nebOl d'obýván:í mbnerállniÍlch olejů, h1íny a 
nerostů, dále na stavební plochy se osv,obození totQ nevztahuje. 

Z vÝIll:O'SŮ ministerstva financi, otištěných ve Věstníku, slu'ší 
uvésti vý-nols týlkaiící se poplatků za 'pflOt~tO,koly a podáillí v řízení 

soudním podle-zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a: n., o 
ochraně nájemrrÍků (stram 90), o vymezení rozsahu p,op'latkového 
o,svobozemí hasičský,ch spolků (stram 154), Ol 'poplatko;vÝ'ch výho-
dách ku I§u, 30. zákona ze , dne 27, květma: 1919, č. 3,18 Sb.z. a n., o ' 
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zajištčnÍ půdy dwbným paJChtýřům (straJllla 155), o poplaJtko'vých ú
levád z důvo.dů nostrifrkaoe (strana 217 a 218), o :převzetí ko.lkov
ného z platů ministrů s.tátem (Isltr. 229), 'O r'ozšířemípravomod bernkh 
úhvdů ;při vymě'řo.vání po.platků z trho,vých smluv (str. 185), '00 vý
mčně oblitemvaný>eh Ko'l:ků emise 1898 ao, zmooruěni patentního. ú
řadu v Praze lm :přettisikorvání koJ-ků na dZo.zenllský<eh lIsíiná,ch v ří

zelní patentním (str. 48). 

IV. Všeobecná daň z ,převodu statků a pracovních výkonů, daň pře
pychová a daň z obchodu celtlnými papíry. 

1. Všeobecná daň z ,převodu st' atků a pracovnÍ'·ch 
v Ý k o n ú a d a ňp ře p y 'c h ov á. 

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 'č . 32'1 Sb. z. a n., o všeobeoné 
dam z obratu a z Ipracc'vnllch vý;lwnú a .o dami pfelPy'chové s prová
dědm InařízenÍm Z'CI dne 9. prosince 1921, Č. 450 Sb. z. a 'n. 

Podotýkáme, že jisme ro.Z/bor toh-Olto. zákona podali již. vle svém 
dřívějším článku »Právní normy .o stá1mkh dávkáoh v čs. reipublice 
od převratu až do konce roku 1920« v f{)čnrku 1920 tohoto ,časopisu 
podle vládního ~lávrhu. Tento doznal 'při ,pa'f'lamentním i'ednám,í ně'
kt,erých změn, z niohž j'a~lw df:tleži,tějŠí chceme uvés.ti tyto: 

Dani z ohratu nepodléhá to,co Ise vezme z vlastnÍ,ho pOod1ui'ku 
h: plnělní ~laturálního výměnku (§ 1., odst. 5.); okol'l1'ost, že společen
ský podnik ome.zu}e výlwny,nebOododáVlky na členstvo, neruŠÍ jeho 

, pOivahy ;podmkatelslké C§ 6., o.dst. 1.); pla'oení daně ru dodávek nepOod
nikatelú děje 'Se nyní bez 'Ohledu na vÝši daně 'přímo. u berního. úřa
du (§ 13,); s tímto souvisí změnla: §, ll., odst. 2.: o. vznilku náflOiku státu 
na daň při dodávkách nepod'ni'katelú; rOozsaJhdaňové kontro1y hyl 
zákonem rozšířen ~§ 16.); ,o,pozděnépřiznámí daňiQiVé má vzápětí 
5%iI1Í (nHwliv 10%1110 zvýšeJl1Q daně@ 17.); výkony nepodnikatelů 
n:ej}<;ou o{li daně ;o'svohozeny, neboť něikteré z nich podléhají dani pře
pychové C~§ 5. a 27.); subie'Ntem daně přepychové při dovozu je též 
tenl, kdo předmět dováží' ~§§ 29. a 39.); dodávky přepychových před
mMú prováděné nepodnikateli, p'Údléhají přepychové dani jen tehdy, 
přesahuje-li úplat,a 500 Kč, 'kr'omě přllpadú ,podle § 28. Č. 3 (I~ 31.). PIo'
dotýkáme jreště, že s,eznam přepychovÝGh předmětů zůsta1 až na: 
nepatmé změny celkem týž. 

lMyšlen:kový postup irua'šeho dřívějšíhoi mz:b:OIrIU těmito. změnami 
IP'Odstatmě neutrpěl, pročež dovolujeme 'si pflOstě poukázati na tento 
r,olZbor, .přeneohávajke úpravu jeho dle případných 'zmčn l'aSlkavos,ti 
čtenář,o,vě . 

Z výnlo1sú ministerstva fi1ruand, {)otIštěných v,e Věstníku, dluŽl\1o 
p ou1kázat.i na tytio: DáVika z uhlí a ,daň z převodu (,str. 48), osvobo
zení dodávek .9tátní ošaCOiVaCÍ akce (str. 48), vrácení daně z vyve
zeného zboží (str. 150), náhrada daně z př'evOodu statků a daně pře
pychové z ex,portovanéha ~'Zbožr (str . 15'0), osvoboz el!1lÍl z dúv'odu no-

./ 
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st,rifůkace (str. 2l8) , odváJděnídaně z ;přelvodu statků (str. 270), daň z 
převodu a 'pracovni:ch výkonů II pekařů (s,tr. 151), da,ň z ,převodlU 'll 

doďávek umělý'ch tuM (str. 182), daú z 'o'bra~u a ,bio,grafy (str. 225), 
daň z převodu při prodeji kůží družstvy řeznickými (str. 240), d'aň 
z ,ohratu ,ph dodávce zeměd!ělskýchplodm a výrobků z ni'C1h (str. 
270), z převodu statiků a pracovních výtk,oinů z výměrků zdrahotního 
pr-í'davku ,pod!nilkatelů pošto'vních (str. 275), daň z obratu ,při do,
dávkách cú:kru (Istr. 371), daň z obratu II minerálnlkh olejů a 'Vý
robků z mich (str. 3711), ,daň z ,př'evodu statků ze vs,t,upnéhio do, zá
bavní,ch ,podmůků, pře'dnáše'k a pod. (str. 48), dále výnosy o p a u š a-
1'0 v á n í daně: z převodu statků a pracúvnkh výllWlnů II rolníků 
(str. 8), daně z převodu statků a daň přepychová ,při jabloneckém 
výv,o,zním zbolží (str. 86) , z převodu masa (st,r. 7, 86, 88, 15>1, 238, 
332), z ,převodu 'u obchodů baJI1llwvní'ch (str. 149), z převodu z 'peněž
nílch obchodů zálo,žen (Istr. 242), z olb-ratu a daň přepychová u cukro
vinek (str. 33,3, 370, 78. roč. 1922), z obratu II 'lihu a IiholV'in (s.t,r. 393), 
z obratu li plecho,véhu smaltúvaného iboží (str. 421), z ,obratu u 
cukru, změněnj'r způso'b placení (str. 422), z obratu ,u Ikávov ých ná-
huželk (str. 78 roč. 1922). \ 

Z vÝlllosů mi11lsterst.va filnancí v e Věstníku otištěných a dotý
kajících se daně pře p y c h o v é, uvádíme: Daň přepychová a růz
né vÝT'obky (str. 4>8<), přepychová daň, dodávky nepodnikatelu (str . 
216), zaplacení přepychové daně z textilií (str. 338), náhrada daně 
přepychové z exportovaného zboží (str. 150), paušalováni daně pře
pychové při jabloneckém yfTvoznÍm zboží (str. 86). 

2. Daň ,z ob c h ,o d u ce n Ul Ý m i IP a P í r y. 

Zákon ze dne 17. února 19Z1, č. 85 Sb. z. a n., s pfOrvádědm Ulla
řílzením ze dne 7. dubna 1921,č. 143 Sb. z. a n., jež bylo změněno 
nařízením ze dmle 16. června 1921. Č. 222 Sb. z. a n. 

A. S k u teč II 10 S t i, s n i ID i Ž! z á k Úl n s poj u j' e j i st é ,p r á v ll' í 
p ,oviUlno'sti. 

Dle §u 1. jsou podrobeny datu z o.bchodu cennými ,paprry vše
chny obchOdy cennými papíry 'Wzavřené na .burse a mimo nÍ. ZákoUl 
praví zcela kategorkky vše ch n y .o b c ho 'd y; to však, iak u.vi
díme, není správné, poně'Vadž zá'lm,n sám některé obchody z IbemÍ 
povinnosti př'eelem vyjímá. Lé;Pe rozděluje obchody podléhaHcí dani 
prováděd naří.wnli 'V čl. 2. Tento článeJk praví : Dani dle tohotozá
ikona jsou podwbeny 

a) všecky obchody cennými palpíry na burse i mimo ' ni uzavÍ
l'aUlé 'mezI osobami uvedenými v odst. 2. I§u 14. zák, 

b) ,o.bchodycenným~ papíry llzavímné s osobami mleuvede,nÝmi 
v odst. 2. §u 14. zák., 

1. pOlkud s,e dějí n:1. ,burse nebo. za s!prostřeld'kováUl'Í či jiJné účasti 
osoiby 1wedené v odst. 2. I§u 14 zák., . 
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2. př'esahuje-li daňolVÝ základ obno,s 20.000 Kč. 
Hledíme-li též k jiným ustanovením zálkollla, můžeme i"íci toto: 

Skutečnost, s níž zákon spojuje jisté právní povinnosti, jest obchod 
cennými papíry, pokud se nejedná o tržbu tuzemských směn'ek a ku
pedkýoh poukázek, tržbu Hný,ch 'Oenných Ipapírů s urótým platebn1m 
dinem a 'obn'o'sem. tržbu devis a jinaký'chcizozemských platidel a ko
nečně tržbu čs. státních půjček, pokud nenlÍ ph jejich vydání vý
slolVne ,prothlá'šeno" že tétol dani 'podléhají. J ed:ná-lt se vša;k o obcho
dy, při nichž žádný z kontrahcntů není osobou jmel1i{)ivanou v i§u- 14. 
odst. 2. zák. (tuzemský obchodní doho'dce nebo jiný, ,olplfávněnýSlpro

sHedlkOlVatel z pov()Ilá,ní, pellliěžní ústav, nebo pc'dolbná olbchodní Hr
ma, obchodník cennými papÍTY neho, člen či návštěvník tuzemské 
bursy) jest tooto obchod takovou skut'ečností ,pou.zetehdy, 

a) je-li uzavi"en přímo mezi kOl1'tmhei!1ity a,nebo za ú'čalsti lQ,sob 
jmenovaných v '§u 14., 'odst. 2. zákona na burse anebo 

,b) mimo bursu za účasti o;s'Ob jmenovaných v §u' 14., aI. 2 
a konečně 

c) mimo Ibursu a bez účalSti těcht,o oSlob. avša,k pi"esahuie-li d'a
ňový základ olbnos 20.000 Kč. Obchod uzavř,elHÝ mezi tak.ovými 'k.on~ 
trahenty mimo bursu a bez účastioS'ob jmenovaných v I§u 14., odst. 
2, 'V'odléhá tedyc1ani pouze t.ehdy, ,pi"e'sah'Uije-li c1a:ňový základ 20.000 
Kč [§ 6. lit. a)J. Naproti tomu vša:kjest sku~ečno:stÍ, s níž zá~Wln spo
Juje právní povinnosti, lcaž.dJ'r obchod .celnrnÝmt papíry (kwmě ;papírů 
vytčených v i§u 5. zákona) uzavi"ený mezi. os'obáml jmenovanými 
v I§u 14., odst. 2. zálkona a to be,z ohledu ,na místo. kde ieu-zavřen a 
be:z ohledu na v}'ši daňového základu. 

Podmín(jné obchody jsou stejně zdanit.e1lny ]ako obchody ll1!e
p'oc1m.íněné, prodloužené iatko púvod,nÍ'. Mezi eenné ,papíry, je'ž 'isou 
pI'ec1mětem zdani~clill!ého obchodu, čítá čl. 3. prováděcího l1'aÍ"Í>zenÍ 
těž kuxy, výherní a pwzatiml1!í Onterimní) listy, !JIsty pož~t'kové a 
nes'platné- kUIPony bez udáni výplatného obnosu, pokud se převáicVě~í 
bez cenného papíru, k němuž patří (vkladn~ knížky nikoli). Nahrazení 
proza1iimnkh listů vlastními cell'nými pa>píry nepokládá se za zdani
telnJ'r obchod. Naproti tomu se př~\~od odběmého práva na papí'ry 
dosud nevyd'ané rOVlná převodu práva na tyto 'p'apÍry samo,tné. 

Obchody směnné a obstaravatelské (komiSionářské) p.okládají' 
se za dVOjí obchod (§ 2. zák.). 

Skutečností. s níž zwkon spojuj.e prálVl1!í povinnosti, jest též ob
oho'd uzavřený v ci,zilně. byd1í>-H v tuzemsku as.poň jec1na strana. Za 
.obchody uzavřené v ctzi.nč čÍtaj,í s'e ,i ty. 'které vznikly písemně nelbo 
tcleg'raficky či tclefo'TI'icky mezI mÍ1sty v t,nzemsku a v ciúně. 

I 

B. P Ol v i n II o s t i s t o II t o s :k u teč n o stí s poj e n é. 

Ber ln Í p o. v i ll' n o s t v ů b e c. 
Dle § 1., .odst. 1., jest skutečností, na níž zákon berní povinnost 

vůbec víže, jest uzavřenir obchod. ,te,dy uzavření olbcho'du . Dl,e § 3. 
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zákona vzniká nárok státu IDla daň též uzavřením obcho:clu ; zruš'ení 
.. občhodu (stoJmo) Incibo propadnutí, prémie má záJSadně po stráJnce da
ňO'léstejný význaJm, jak>o kdY'by :byl chchod IPPOiveden, a osvobozuje 
od .placení daně pOiUZC za po,dmínek v zá!konč ú§ 3.) uvedených. »Ná
rolk státu na daň« nez,namená zajisté ničeho, imého! Il1IC1Ž nárok státu 
na zaplacení dlaně; z toho vyplývá, ž'e iak 'berní, ta1~ i ,Plate:hní 'P' }
vimnnst jcst .přímo a hezprost,ř,ednč Ispo,jena se Is'kuteč,n05,tí uzavření 

obchodu . T,omu též odpoví'dá ustanovenlí l§i 8., dle nčholž pro stana.
venídaňoQ,vého zákla,du jest .Zlprav:idla rozlhodnou doba uzavření ob
cha,du a ustanovení § 23., že ústavy odváděj'íó daň (o tom pozd.ěji) 
ncjsou před zaplacc11'ím daJně 'povi:nny uzavříti obchod s,e s tnin a:m i , 
pokud se týče zprostředkovati jej stranám, které své daňové po
vinnosti nevyhověly. 

Jed 'n o t II V é P o v i 11 .n .o sti. 

1. Po'vinnost ohlašovací. 
Osoby, fi'rmy a ústavy jm'eno.vamé ,v I§ 14., odst. 2. (viz A.), musí 

oznámiti do 30 dnů po vyhlášení zákona svoji adresu, jméno firmy, 
bydliště i sídlo závodu, jaJcož i druha způsob lS'vého obcholdování 
cennými papíry, jeclnak pražské 'burlsc. jlednak i pří'Slušnému fllruan
čnímu úřadu (§ 19. zák.). Tato povinnost .ovšem nastává sice ' dříve 
než nastane vůbec účřunost ,zál].;:,una (zákon vyhlášený 10.bř,ezna 1921 
počne býtil účinným teprvc 10. 'kvčtna 1921); poněvadž však t,yvo 
ose,by, firmy a ústavy mají též oznámiti druh a způsob svého obcho
dováni cennými ,papíry a do rej/stříků , jd tyto os.oby jsou pOiy,inny 
vésti, musí býti dle čl. 16. pro:v. nař. zapsána uzavření obchodu, 
o,značení OIbchodu, ,ctaňový záildad, cellko'YÝ daňov~' ,obnos atd., vy
sví,tá z t'ooho~ že i tato poviil1nost tkví, ve slkutečno:Slti 'v uzav.írání ob
chodu cennými .papíry. Záll\'on v I§ 19. zajisté př,edpokláda'l, že tyto 
osO'by, firmy a ústavy již v do!bě vyhlášení' zákona obchody cenný
mi papíry 'Sku~,ečně proiváděly. Nové ohchody přihlásiti dlužna. nej
déle ,do 8 dnů před započetím ,a.bch:a.dová!ní. Toto ča'sorvé s.patium má 
za účel, aby byla úskána poti"ebná doba ku pořízení seznamu všech 
uvedených Ú'sub, firem a ,ústavů provádčjících Obchody cennrými pa
píry (!§ 19., Oodst. 4. zák.). O tě<Chto seznamech jedná dále čL 22. prov. 
nařízení a výnosy min. financí, ,otištěné ve Věstníku, str. 152 a 182. 

2. P .o v iJ n n, o s t p I a t e 'b n í. 
a) S].;: ,utečn>ost, s nÍ'Ž j 'e:sts lpojena povinn ,olst pla

t e ,b ní, jest - jak již řečeno - uzavření obchodu (i§ 3. záJk.). Zru
šení .obchodu (st.orno) vyluču;:e vZ11l1k plate~bní povinnosti pouze tehd~y. 
stalo-I.i s'e při ,a.bchodcoh 'prClmiových v den uzavření obch.odu, ;při 
obchodech za hotové (kasovních) pak ve lhůtě stanovené bursovní
mi předpisy pro splnění takových dbcho,dů, nejdéle však do 3 dnú. 

b) S ub jek typ I a t e b n í p o v i n n 'o s ti:. Zák,oln přesně 1"00-

zeznává subjekty, které materielně dlaň 11' es' o u. avšak státní po-
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:kladně formálně ne.odvádějí, a subjekty, které daň státní pokladně 
:formálně odvádějí, aniž by jí materielně nesly. Tato daň odváděná 
_může býti jednak daní připadající na samé subjekty .odrvádějící, a 
_na subjekty, které daň vyplatí odvádějícím subjektům. Dle § 2l. 
nese při t u zem s k Ý c h o b ch ode ch každá z obou sml ou
vajících stran pol.ovici daně. Není-li strana bydlící v cizině při 

~uzavírání obchodu v ,tuzemsku přítomna ani sama ani tuzem-
'ským zástupcem, ,nese druhá strana (tuzemská) celou daň; při 
· C i z 'O zem sk Ý c h ,o l> ch 'O dl ech nese každá z obou smlouva
'jících -stran POlbvici daně, nalézají-li se oba smluvníci, po ' přípa
dě jejich zástupci při tomto obchodě v tuzemsku (§ 4. zák.). Bydlí-li 

'však 'v ,tuzemsku pouze jedna strana, p.odléhá 'Obéhod pouze dani 
-po,lovi6ní a to stranou, která bydlí 'v tuzemsku. Při .obchodech cen
nými papíry, při nichž jest jedním ,kontrahentem stát nebo cedulGIVá 
'banka, lest subiektemplatelbní .povhmosti kontraheint druhý, avšak 
pouze pro polovici daně . Druhá polovice, připadající na stát nebo 
'cedulovou banku, odpadlá {§ 7 . .lit. a) zák. a čl. 10. prov. nařízení]. 
Jedná-li se o zaplacení v kokích, t. j. při ·o:bchodeoh bursoOvních, jež 
se nevyřizují uSlp.o,fádalCÍlm úst,avem tuzems:ké burlsy, anebo obcho
"dech na tuzemské burse nebo mimo ni uzavřených za účasti ne'bo 
zpwstředkaváníl o,sob imenovan~Tch v I§ 14., 'o,dst. 2., nese ske při! tu
'zemských obchodech každá z obou smlouvaiících Istran pOllovi:ei da-
11ě, zapraví iI však v 1colcích iprodavatel, při .o:bchodech pak uzaví-
raných cizozemskou stranou, nezas-t'oupenou tuzemcem, tuzemská 

~strana (§§ 20. až 22. zák.). 

c) R.o z s a h p I a t eb ní p o v i n n o sti. 

1. Daň 'O V}' z á:k I a d. 

Daňový základ tvoři úplata za 'cenné 'papíry, kt,eré j'sou pře.d
měte;n ,obohodu, t i.cena kupní', pokud se tý'če d10dávací (kurs). Pro 
-ocenění wzhoduje dOlba uza:vl ení obchodu (§ 8., odst. 1. a 2.). Ne
ní-Ii úplata za cenné Dapíry ;nebo i-eHch cena udána v hodnotě penč" 
žité, rozhoduje pw daň p r ů měr n á cena kursovní na tuzemské bur
'se, po případě poslední kurs tuzemský ne starší jednoho měsíce, nebo 
])O'slednícena odhadní z této doby vyšetřená tuzemskou bursou, 
anebo l~onečně, .není-U této ceny .odhadníl, cena jmeno,vitá. 

Nedá-li se však cena ku'pní 0dodá'Vací), pokud se tý,če cena z.da
nitelná, v den uzavření,· obchodu určitI, nýbr.ž až v den splnění ob
,chodu, se'čká se s vypočtením zdanitelné ceny a daně až {I!o této doby. 

Je-li udáno více kursů, mezi nimiž má strana právo volby, roz
n{)duie Pf{} daň l"urs vyššÍ'. §i 8. zákona jest doplněn čl. 12. prová
d~'cího nařfzení. 

Do daňa.vého zálldadu se nečítá cena běžných nebo neodldělc
ný.ch kuponů úr{í.J{1Q~ých a di'Videndo'vých, ja:ko,ž i 'Pr'émie, 'pokud je
jIch obn,o-s jest zvlášť vyznačen, f{)'Vnč,ž ne dohodné, ikurtáž a pod. 
vedlejší platy (i§ 9. zák). 
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lisou-li ,přcdmět,~m iedinéhGo·bchod'll různé cenné papíry podlé
haii:cí různé sazbě, VYlpo'čítá se daňový základ pro každý druh zvlášť , 
s tGU výhradou, že použ,ítí nižší sazby pro část cenný'ch papírů nemá 
býti na újmu poplatní:lwvu ~§ l1.záik.). Bližší vysvě,tlení' k tomutol 
podává i§ 14. proGv. nal". 

2. S a z lb a ,d a ň () v á. 

Tuto uvá'dí !§ 12. zák. Z každého zapo'čatého' ,tílSke Kč činí daň' 
pN státních 'dluho,pilsech českosloven~ký'ch, které této dam podléhají , 
pak při jistých státních dluhopis'ech :bý'v. státu raJwllJlslk{)~uherského' 
a dále při dl'llhopisech zemských ústavů, vydaných 'v území' nynější 
čs. republi'ky, 10 hč, při ,pa'Pjlreoh div1dendGvých a pre!;n1o'vých s vy
nětím státních premi'ových dluho,pi,sů 'os. 50 hč a z·e v,š·ech ostatních 
cenných papků 20 h'č. 

Daň 25 hč s,e 'platí, iedná-li se >O mimGbmsovní obchody nepre-
ml'ové, ne1sou-li s'poljeny sežádlným i'íným obchodem cenných ,papírůl 
a čimí-li joejíchcena nejvýše 500 Kč. 

Pro obchody prováděné vk>uHse pwstřední-ctvím Ulspo,řádadho 
oddělení tuzemské bmsy snižuje s,edaň na polovici pravidelné sazby 
ohledrrě každé strany sestávaiíCÍ! z II~uhsrrí:ků (§ 7., lit. b), a i§ 3. na
řízení vlády ze dne 16: června 1921', č. 222 SbJ 

d) Doba a z,p ů s o b plněnÍ' platební 'po. v i TI n o stí. 

Daň se zapravuj-e: 
aa) hotovými (přímo) a 
'bb) v kGlcích. 
ad aa) Př-ímo se zapravuLe daň za: 
1. obcholy burs'ovní, ie,ž se 'Vyřizuit llllspořádacím úsiavemtu

zemské ,bursy, na zákl:l'dě podaoeích lilsrtů (§ 14. zák.). Uspoňálda'cí. ú
stav }est pVivmen vésti v po,řádku podací (aranžovaJcí') listy, vYlbrati 
od sitr:vn čáSotky daně na Ině :phpaodaiící a odvé.s.íi je příslu'šnému fi
naiJ1'čnímu úřadu (čl. 15.pmv. nař.). 

2. Os,ta~,nídbchody na tuzemské burse, ia1wž i 'oIbcho,dy mimo~ 
brursovní" prováděné za 'ÚČaJSlti nebo zpro'středkoiVámIÍo:sob, vyjmeno
vaných rv § 14., a!. 2. zák 

Není-li stralua zavázaná ku placeni: daně nebo, j,ejÍ částky záro
veň povinna odvés,ti daň státní pokladně nebo. zapravi'ti v kolcích, . 
slolŽí' částku na ni připadaHcí osobě (iúlsltarvu) urvedelllé v '§; 22: ziáJk. a 
'tato jest pak povinm odvésti, 'daň státní lPokladm,ě ~§ 21. zák.). 

a,d bob) V ~jinÝ'ch pr·íprudechodvádi se daň všeobecnýmil kolko-
vými známkami na luČtu, který o doty,čném otbcbcdu j-elst pOVlinen vy- " 
dati pl"'Odavatel kupuiídmu. IPt{)ldaJVatel vybere od druhé strany,. 
která nese pol'O'ViG~ d!amlČ, :pří,sllJ1'šný obnos a zapravÍ daň v k{)llckh na: 
úČitu C§ 21. a § 22., lit. ·e zák) . 
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BydH-1i prodavate'l v cizině Cl! nedá-li se zastupolVatí při obchodu 
tuzemcem, IPovlnna je druhá \Strana kolkolVat,i dupHkát zclrvěrečného 
listu UT'čeného p'rocilZocZemskou s.tffanu. DupJi,kát ten ponechá tuzem-· 
ská strana :u .sebe jako prŮlkaz 'o zap'r.aYeJnlí daně ~§I 20. zák). . 

e) V r á cen t Id a n ě . 

Daň omylem přeplacená může býti na žádost vrácena do tří let 
od uplynutí roku, do kterého přeplacení spadá (§ 33. zák.). Při zru- · 
šení obchodu vrátí se daň pouze . za podmínek v §u 3. uvedenfrch_ 

f) Z á II i k pl Cl! t e,b n í p o v i II nOI sti. 

Pro promlčooí dwně plati v Čechách, na Moravě a ve SleZ'srklu 
s inrkorporovanými územími táž ustaunvení jako pro jin.é poplatky, 
na Slovensku .a Podkarpatské Rusi ustan.ovení zákona ze dne 29. 
ledna 1920, Č. 70 Sb. z . a n., ku §§ 21. a 45. zákona ze dne ll. pro- o 
since 1919, Č. 658 Sb. z. a n. 

3. J 1 .n é po 'V i n n ·0 stil. 

a) P 'O' vi'l1nost,vé s ti záznamy. 

1. Osoby uvedené v § 14., od;srt. 2. zák, isou .povinny vésti rej~
sn-í'ky. Zápis do re,istříků musí se stá!ti do 3dmiŮ po uzavření obcho,diu .. 
O fo-áně a vedenI rcjlSitří'ků jedna:j,Í1 čl. 16.- 18. prolV'ádědho -nařízenÍ. 

2. Povinnost uspořádacího ús,tavu vést,i v pořád'ku podací (aran-
žo'Vací) Jisty a usohlo,vávati je po, 2 léta (§ 14., odJst. 1. zák). O bliž-
ším obsahu podacích jjs.tů jedná čl. 15. pfO'VáJděcího nařÍ'zení. 

~ ) P o' ví' n n'O str uč elnl í. 

1. Jak Hž j'C'čeno, osoby odiVárdějíCÍ ' daň nenesou daně, třebaže: 
je formálně plat,í, nýbrž vyrbefOlu od osob, které daň nesou, přílSlluš

nou daň a odvedou ji s,tátní pokladně, příp. ji zaplatí v kolcích. Tyto 
osoby In'ejsou povmny před zaplacením příslušných částek uzavří1i 
obchod se stranami, po případě zprorstředlQo'vati jé stranám, kte~ré 

jim plcíslušnou daú neodvedou. Učiní-li ,tak přece, mčí za j,ejich da
iíové 'nedoplatky, mají však právo regresní. ohledll1ě nerd-o·platků vůči 
svým dlužníkům . 

2. Každý příj .emcc I'ilstiny, která má bý,ti kolko,vána podle § 20. 
ueb opat-řena číslicí daně a 'čÍ'slem rejstříku, po,d kterým daň ,byla 
odvedena (podle I~ 15. zák), jepovinern přezikou;na'ti sprá'Vnost zá
pilSu na lisŤll1Č na základě okolnos t,íl a da-t jemu .známých a o,známiti 
přílsIu-šnému finam1čnímu úřaldu zjištěné snad nedoplatky ,po stránce 
daňové. Nedostojí-Ii příjemce této pOlVínno/sti, ručí 'za daň (i za p:o~·· 
kutu) vyplývající z neoznámené vadnosti (§ 24. zák.) . . 

3. ZUls;toupenlÍl ru čí za činy a opomenutí svého zástupce, ústavy,. 
ko,rpo race a majitelé firmy též za 6iny a opomemutÍ' svých zříze'nců;. 
ruč ení se vz+ah'uje na daií i na případnou pokutu . 
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c) K o oll 't '1" a h c nt i o b ch o 51 u j·sou pOlvl'l1ui do 3 dnů vydati 
'sobě navzái<em ú ,č t 'j, pokud se týče z á věr e ČTI é I i sty, při ·ob
·choldech stravmkh účty, poImd se tý.če dep o 's i t ní I i sty nebo 
jiné s t v r z e TI 1( y na přj1em cenných papírů daných do stravy (!§ 15 . 
. zák). O obsahu účtů a lITIsltin pojedná'Vá blíže článek 19. prov nář. 

d) o, P.o v in n 'O'IS tip ř í j e m c ů listiln ·dle § 24. bylO' ml'uveno 
;sub b), č. 2. 

e) Každá osoba, která chce uzavříti nčja'ký obchod cennými 
papíry podléhajícími daru, jest pnvinna v těch případech, ve kterých 
·okolnost ta má význam pro způsob odved,ení' daně a o,sobinlí' závazek 
:k tomu, přesvČidčiti se o tom, patří-Ii druhá strana k osobám uve
deným v I§ 14., ,odst. 2. !Nedbá-li této olpa·tmosti. nese následky to
botO' opomenutí (I§ 19., POISt 'Ůdst. zák.). 

f) P'Ů V i n n o s H vy 'P I Ý va jíic í z clo. zo' r u stá t u. 
1. Dle :§ 17. zák jsou fill1ta'llčnÍ- 'úřadYi .oprávněny nahlédati do 

podací-ch listů, rejstříků a 'jIch příloh, pře~kO'Umávati správnost zá
:pisuknih pOf'Olvnáním s jinými ·obchodními knihami, po případě i ji
ným vhodným způsobem. Z toho 'Vyplývá po;vi.nnost těch, kteří po~ 
dací Hsty, rejstříky atd. maji II sebe, ·trpět1 'kontrolu Hnanční ISlprávy. 
Napr'otI t·omu jest finanční kontrolujíd úřad pov1nen zachovávati ob
,chodní tajemství .obsa,žená v Ipodacích listech á rejsíNdch v ,téže mí
ře, jako při na:hlédání do knih k účelu datní přímý·ch a poplatků. 

2. Osta:VY a osoby uvedené v § 14., odst. 2., isou povinny zaří
diH sVQje obchodní, zápDsky tak, .aby Isrovnáním s rejstří'kem .o ob
chodech cennými papíry mohlo se snadlně a jasně z.iis,ttti, 'že vš,echny. 
obchody podrobené dani taJké vskutku řádně jsou zapsál11Y a zda
něny . (§ 18. zá,I~.). 

4. Nespl ,nční Ipovi:ulnl ·ostí sh'Ůra uve,dených. 
Následky nesplnění povmnolS'Íí uV1edených polďč. 1.-3. uv~di 

zákon v části nadlepsané: Trestln'Íl ustanovení C§ 26. a násl.) 
(Polkra6ováJl1'í/. ) 
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