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OSTREDNl KNIHOVNA 
PRAV~:C<~ rJ!\ :- ~ U L TY U)[P 

úVODEM. 

Vydávaje zákon o reformě pNmých daní 
s výkladem a poučením, s výtahem důvodové 

zprávy, s přehlednými tabulkami, dvojí účel 

měl jsem na mysli. 

Chtěl jsem podat každému popla"tníku ph
stupný populární výklad zákona tak, aby 
je.j imohl ,použít pN ,s·elsltav1ováJn.í s vých přizná
ní, při odpovídání na různé dekrety, a aby 
při tom měl poměrnou jistotu o tom, jaká daň 
ho čeká, když podá přiznání určitého druhu 
nebo určitou odpověď na obdržený dekret, aby 
pOlffiocí vysvětlivek a tahulek připojen,ých 

mohl kontrolovat správnost platebních roz
kazů, aby populární výklad byl mu vodítkem 
při event. rekursech ' nebo námitkách ústn ě 

př·ednášených u finančních úřadů - zkrátka, 
aby mohl býti p9pulární příručkou všech 
těch, kdo budou podle zákona povinni platiti 
státu jakoukoliv d;aň přímou. Yýhoda. .. :n..ov~ho 
zákona není jenom ve - sníŽených'- š i:tzbác1i; 
nýbrž v tom, že zákon přináší poplatníkovi 
jasné sazby, určitější a přesnější styli.saci. jed
notlivých pojmů finančního práva. Této jas
nosti může poplatník ke svému !prospěchu 

využít jen tenkrát, když mu dotyčné cifry 
a jasné pojmy jsou přímo před oči postaveny 
a populárně vyloženy. Dosavadní t. zv. klíče 



známy hYlly jen filnanČlIlim úř,aiCl,'Ům. P:o.plrrutník 
o nich nevěděl a proto nemohl dobře kontro
lovat, jestli jeho přiznání bylo honorováno, 
nebo jestli finanční úřad šel nad jeho při
znání. Dnes tomu bUde jinak. Jmenovitě ve 
všeobecné výdělkové dani má po,platník před 
sebou přesné procento a může, vezme-li si 
k ruce přehlednou tabulku, předem jasně vi
dět, k/o/Uk mu má hýJti ll1amMelDo daně, jelSltli 
bude jeho přiznávka pOkládána za správnou. 
V tom je jistě výhoda pro poplatníka, poně
vadž hned při doručení platebního rozkazu 
může kontrolovati vyměřenou cifru s přilože
nou tabulkou a hned jasně rozpoznat, zda 
bylo jeho přiznání vzato za základ, či jeho 
výdělek byl .zvýšen, po případě, zda užito 
bylo správného procenta. Aby mohl poplatník 
i neodborník a laik s užitkem použít tohoto 
zákona, připojuji také obsáhlý věcný rejstřík, 
který může býti vodítkem ' i tomu, kdo se ve 
spleti zákona nevyzná. 

Vedle toho chtěl jsem touto knížkou za
chytiti také politické ovzduší, v němž se zá
kon tvořil, náladu zákonodárců a ony nárazy, 
jež Přicházely se strany zájemníků. Odtud 
ty úvody k jednotlivým hlavám a úvod k ce
lému zákonu. Takto zachycená momentka 
zákonodárného ovzduší může býti cennou po
můckou pro výklad zákona do té dOby, než 
budeme míti po ruce jUdikaturu a kromě 
toho, n8bude ani bezcenným materiálem pro 
ty, kteří jednou ex offo budou musiti vykládat 
tento zákon. 

V Praze, v če'fvnu 1927. 

J. Matoušek. 

Historie reformních snah a po
stup jednání v zákonodárných 

sborech. 

P:ři daňové reformě ve Francii v roce 1904 
prohlásil bývalý ministr financí ve sněmovně, 
ž.e "reforma finanční nevychází z vůle jedné 
majority, z dílny jednoho ministra; reformy da
ňové jsou výsledky dlouhé práce. Finanční re
žim je výrazem politiky a situace hospodářské, 
vyvíjí se úměrně s civilisací v té míře, jak se 
přetvořuje veřejné bohatství, v té míře, jak se 
vyvíjejí, rozšiřují, nebo jak se oslabují a zani. 
kají velké ideje spravedlnosti a svobody". 

Také u nás vývoj daňové reformy je dokla. 
dem toho, že dočasné majority, eventuelně mě. 
nící se majority, měnící se ředitelé finanční po. 
litiky, nemění v podstatě mnDho na tendencích, 
jimiž řízena je předloha o daňové reformě. _ 
Koalice všenárodní, jež složena byla ze stran, 
stojících na docela jiném světovém názoru, do. 
cela jiné hosPodářsko-s-ociálnÍ základně, brala 
za základ daňové reformy tutéž skoro studii _ 
až na některé sazby, jež byly pro poplatnictvo 
v dříVějŠí studii výhodnější -: .jako dnešnj 

. koalice česko -německá, spočívající na jednot. 
ném, hDsPOdářsko-sociálním základě. 

Z toho patrno, že hospodářské zjevy jsou 
často silnější-- než dočasná politická konstelace. 
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Potud je postavení jedné části dn~šn,í o~~sice 
oslabeno, že její člen0vé, dnes oposlčm, zucast· 
nili se porad v předešlé koalici, jako čle~ové 
Vlládn.í ,vMlšimy" m~jfce před :s,ebou Itéměř ,s,teJnou 
předlohu, kterou dnes potírají. v • 

Ačkoliv již od té d0by, kdy prestala mImo
řádná . hosp0dářská konjunktura, ozývaly sé 
vážné hlasy proti přílišnému daňovému zatí· 
žení, přece hlasy ty nabyly reálnější re.f.~rrr:nj 
podoby teprve v roce 1924, kdy za tehde,J~l vse· 
národní koalice z iniciativy dra Kramare vy· 
tvořena byla v ministerstvu financí zvláštní ko· 
mÍlsle kltelrá pod vedením minilsltra B8Ičk~ a 
zvělČl~ělého .sekčního šéf'a dra ValnÍčik:a pod}ala 
se obtížné 'práJce :rerformy přílffiý,~h drur:í. ÚČo~~.t
n:íJkŮ'm bylo ihined jaslTho, ž,e to n8l)!s,ooU 'prl~de,v,sll~ 
d~ně ,státní, ale pfirráJžlky IS9Jm'OlslpráJvne", kt~,re 
odůvodňují ,ref.ormu. P!IlO,to z ,tě,cht,o prad vy.sl~a 
studLe jak relformy ,daní 'přfm~ch, t,a~ '~ítud,loe 
reforrmy finalThčního h'os,podáJř'stvl ISlv,a;zku uzem-
ní s,amQls:pTávy. . 
' Tyto studie dány byly k posou.z~ní de~etI. 
členné parlamentární daňové ~omlsl, s~stava~ 
jící z členů parl.amentu ,a senatu, která~tl{) ~~' 
mise ve více jak dvaceti sezeních podrobIla pn
pravné studie obsáhlé debatě a kritice. Nelze 
v , · zVe by tato komise došla v podrobnostech 
nCI, , h d 
k dohodě ale nelze upřít, že v podrobnyc e-
batách . o' nichž pořízeny i stenografické proto-

I koly, došlo se k určitým jednotným, z~kl~d?í~ 
liniím které staly se též základnlml l1memI 
příto~né předlohy. Jak ministerstvo financí .ve 
svém odboru lIL, tak shora uvedená koml~~ 
parlamentární uvažovala o tom, zda by se nas 
daňový systém neměl přizpůsobit daňovému sy
stému západoevropskému (Francie, Belgie)" kde 
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vyměřuje se důchodová daň z úhrnného důcho
du progresivní sazbou, t. zv. l'impot géneral sur 
te revenu, a vedle t0ho z jednotlivých složek 
celkového důchodu, t. j. z důchodu z pozemků, 
budov, živností a ,kapitálu vyměří se zvláštní 
přirážka pevným procentem, t. zv. l'impot ce
dulla,i're" j1ako náJhlI'iadra e;a iZvlláŠl1mí dan.ě výmlols1o
vé. A1čkoliv vládní návrh v důchodové dani pro
jevuje tendenci vytvořit z daně důchodové daň 
hlavní, přece nepřistoupil na tuto radikální 
změnu v celém našem daňovém systému, a to 
pr,oto, že na,še rpomě,ry 'h1olspodářlslké a va:lutá,rlní 
nejsou ještě na pevném a trvalém základě, a 
mimo to nemáme řádné a spolehlivé statistiky, 
abychom mohli aspoň přibližně VYP0číst, co by 
daně podle nového systému vynesly. Poněvadž 
v,š'alk všeohecně byJa uznáváJn.a :polŤ.,ř'eha .srní,žiIU 
daně, jmenovitě odstraněním t. zv. válečných 
přirážek a to v době co možno nejkratší, a p0-
něvadž bylo třeba také provést kodifikaci a uni
fikaci našeho zákonodárství a to v době co nej
kratší, vzat byl za základ reformy dosavadní 
systém daňový. Co se návrhu na reformu ho
spodaření územní samosprávy týče, došlo 
v tehdejší parlamentární komisi bývalé koalice 
k velmi vážným pochybnostem, ale jedno vše
obecně bylo doznáváno, že nelze provést refor
mu přímých daní bez určité reglementace při
rážkovéh0 systému autonomních svazků. Nej
méně byla podrQbena úvaze formální část před
lohy, tOlti'Ž] Ulst,arnovení 'ŤJrelsltrní (hla;v,a VlHL) a 
UlsltanJOovení s'pol},e.čná (hil,av:a IX.). Z Itlotho s.e vy
světluje, že právě tyto části došly při nynějším 
jednání v koalici vládních stran a ve výboru 
největších změn. Přes to m0.žno tvrdit, že obě 
předlohy prošly již za dřívějoší koalice důklad-
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nou generální debatou, a uvá:žíme-lí, že tyto 
předlohy byly dány j'iž tehdá odborným korpo
racím k posouzení, a že všechen materiál 
z těchto předporad experty získaný stal se ma
teriálem pro přítomnou předlohu, a uváží-li se 
dále, že takto nově vypravená byla předmětem 
skoro půlletnich porad koalíčního výboru .(po ~ 
rad bylo 4J5, vystřídalo se 2300 řečníků CL ministr 
financi ujal se slova pětsetkrát), t. zv. šest· 
náJc,tky, la paJk !pr'o\je,dnávám,a byl,a v pa'desátli 
třec'h Is,chúz.kh 'I'IOIZipoč,tovébo vý:bolru, j,e'ž t:rvaly 
úhrnem 226 hodin, nelze upřít těmto předlohám 
důkladné přípravy a konstituční svědomitosti, 
a lze snad přičíst jen terminologii oposiční ony 
silné výlr:a.zy, IJeŽ! 'OZlnačUljí (p,řeldl,ohu za ;]1elpř~pra

venou a nepropracovanou. 
Tento vývoj předlohy nezavazoval nás vt:íak 

k tomu, abychom předloženou předlohu poldá
dali za definitivní, na níž nlllze ničeho měniti. 
J d itO, jak js.em již dříve řekl, předloha v daňo
vých sazbách thoršovala posici poplatníkovu a 
v oddíl u trestním a ukládacím řešila tyto otáz
ky příliš fiskálně, jen s hlediska státní po~ 
kladny, snažili jsme se, abychom právě v těchto 
směrech osnovu zlepšili, přiblížili ji pokud sa·· 
zeb Ise .tÝ'če 'Puv,oldmí ,sltudií a ruby,cholm 'tres.tmí 
ustanovení a hzení ukládací reformovali také 
s hlediska poplatníka a jeho práv. Právě proto, 
že jsme toto zákonodárné dílo nepokládali jen 
za výtvor dne'šní majority nebo dnešního mi
nistra financí, podrobili jsme předlohu důklad
né kritice a uznali jsme také, že v mnohém po
třebuje změn. Jak byla předloha změně!la, 
o tom svědčí 30.0 pozměňovacích návrhů, je'ž 
koalované strany po poradách t. zv. šestnáctky 
podaly a jež byly též ve výboru a plenu přijaty. 
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č,leny ,t. IZIV. ,ko'8!lÍIční ,še'stmáctky byU: Dr. 
Kramář" lSená't,OII' d ·r. Fá'čeik a 'P'o'sllame,c dr. Ma
toušek, senáJtolr dr. Procházka a pos,l,ane,c d:r. 
Dol,a:nsiký (náh~adnÍlk tpŮlslane,c Roudni,cký), 
sen. Thoř a posl. 'Pekárek, sen. Krojher (náhr, 
Havelka) a po sl. dr. Hnídek, posl. Polyak, sen. 
Ledebur a posl. Bobek, sen .. Kahler a posl. W1n
dirsch .(náhr. Platzer), posl. Stenzl, jako před
seda posl. Bradáč. Mimo to byli členy všichni 
zpravodajové: dr. Hníde.k, dr. Matoušek, dr. Sa
mek, dr. Viškovský, dr. Frytz, Roudnický, dr. 
Čern~T, Rýpal', Adámek, Pekárek. 
Členy rozpočtového výboru ve sněmovně byli: 

dr. Samek, dr. Matoušek (nár. dem.), Bradáč, 
Zoch

1 
dr. Černý, dr. Hnídek, dr. Viškovský (re

publ), Adámek, Roudnický,' Rýpar {lid.), dr. Po
lyak, dr. Fritz (lud. slov.), Pekárek (živnost.), 
Patzer, Bellmann (něm. agr.), Stenzl (živn. n.), 
Bobek (n. křesť. soc.), dr. Meissner, Chalupa, 
Remeš ,(soc. dem. č.), Buřival, Netolický, dr. Pa
tejdl -(nár. soc.), Krebs (něm. nár. soc.), Kauf
mann, Hokenberg {něm. soc. dem.), dr. Rosche 
(:něm. nac.), Chlouba, Muna, Kreibich, Mikulí
ček (komun.). Předsedou byl pasl. Bradáč. 
Členy rozpočtového výboru v senátu byH: dr. 

Karas, Krojher, Hilgenreiner, dr. Fáček, dr. Pro
cházka, dr. Stodola, Šimonek, Modráček, Zima, 
Plamínková, Klečák, Tchoř, Kučera, Průša: 
Volka, Rejzl, Kohler, Krause. 

Hlasování provedeno bylo ve sněmovně dne 
10. k'v~tm,a (1. ote'ní) ·a 11. kvěitna (H. Ďt,ení) v se
nátu 

9 



Obsah: 

HLA V A I. Důchodová daň. Daňová povinnost 
(§ 1). - Osvobození od daně (§ 2, 3). - Údobí 
zdanění (§ 4). - Důchod domácnosti (§ 5). _ 
Společné důchody (i§ 6). - Dani podrobeny 
důchod (§ 7). - Zvláštní ustanovení o jednot
livých pramenech důchodu (§ 8. A Příjem 
z pozemků, § 9 B Příjem z budov, § 10 C Pří
jem z podniků, § 11 D Příjem 'ze služebního 
poměru, § 12 E Příjem z kapitálů, § 13, § 14 F 
Příjem z jiných pramenů). - Srážky (§ 15 až 
17). - Daňová sazba (§ 18). - Přirážka pro 
rodiny s menšími břemeny (§ 19). - Srážka 
/IlJa \příIShlJŠlll:ílky lJ.'IordilI1Y I(§ 20). - Slev:a na dani 
(§ 21). - Časový rozvrh příjmů (§ 22). - Za
čátek a konec daňové povinnosti (,§ 23-27). -
Zvláštní ustanovení o důchodech ze služeb
ního poměru (§ 28-45). 

HLAVA II. Všeobecná daň výdělková. Daňová 
povinnost (§ 46-49). - Osvobození od daně 
(§ 50-"54). -Základ daně (§ 55-56). - Da
ňová ,s.azba (§ 57). - MÍ:slto prředlpi'Su a dě'lha 
daně (§ '58). - Počátek a konec daňové po
vinnosti: změny v berním roce (§ 59L-(3). -
Zvláštní ustanovení pro podomní a kočovní 
živnosti (§ 64-67). 

HLAVA III. Zvláštní daň výdělková. Daňová 
povinnost (§ 68-71). - Osvobození od daně 
(§ 72-7'5). - Základ daně (§ 76-82). - Da
,v~vvé sazby (§ 83). - Místo předpisu a dělba 
daně (§ 84-89). - Počátek a konec daňové 
povinnosti, změny v berním roce (§ 90-93). 

HLAV A IV. ,Pozemková daň. Daňová povin
nost (§ 94-96). - Výjimky (§ 96). - Osvobo
zení od daně (§ 97-102). - Základ daně 
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(§ 103~104). - naňová sazba (§ 105). - Pla
tební rozkazy (,§ 106). - Počátek a konec da
ňové povinnosti; změny v berním roce (§ 107). 
Náhr:8Jdy 'pozem'kové dlamě ,z diUJv,odu ,žÍNe.Iníc'h 
škod na zemědělských kulturách (§ 108-110). 
Slevy pozemkové daně při poškození lesů. 
'Předpoklad pro slevu daně a výše slevy 
(§ 111). - žádost o slevu daně (§ 113). -
Zjištění škody a odpis daně (§ ~14). - Za
stoupení poplatníka (§ 115). - Učinek slevy 
d.amě Ill,a 'Př1rá;zky (§ 116). 

HLAV A V. Domovní daň, oddíl 1. Společná 
ustanovení činžovní a třídní daně. Předmět 
a podmět domovní daně (§ 117-120). - Po
čátek a konec daňové povinnosti (§ 121-125). 
Výjimky a trvalá osvobození (§ 126---133). 
Dočasné osvobození od domovní daně (§ 134 
až 142). - Oddíl II. Daň činžovnÍ. ~ovinnost 
k. d8JIli čirnJZJo,vtni (§ 143-144):. - MlJslta z,ce,la 
dani činžovní podrobená (§ 14J5-147). - Zá
klad daně činžovní (§ 148). - Nájemné (§ 149 
až 150). - Odpočitatelné položky (§ 151). -
Nájemní hod~ota (§ 152--154). - Vy:,n::~ř~vání. 
d!amě 'čilnŽJo'vnl (§ 156). - ISlaJzby dlame Cln~OlVnl 
(§ 1'56). - Neužívání a opětné užívání (§ 1'57). 
Oznámení o zapravení nájemného původně 
nezaplaceného a tudíž nezdaněného (§ 158). 
Změny v berním roce v nájemních poměrech 
budov všeobecné dani činžovní nepodrobe
ných (§ 159). - Zdanění v prvních letech po
vinnosti k všeobecné dani činžovní (§ 160). -
Oddíl III. Daň třídní. Povinnost k dani třídní 
(§ 161). - Výměra daně v§ 162). - Řízení vy
měřovací (§ 163-164). - Katastr daně třídní 
(§ 1(5). - Evidence katastru daně třídní (§ 
1(6). - Povinnost oznamovati změny (§ 167 
až 169). - Sleva daně třídní z důvodu nepo
užívání a z důvodu 'živelné škody (§ 17~171). 

HLAV A VI. Rentová daň. Daňová povinnost 
(§ 172-173). - Osvobození od daně (§ 174 až 
17'5). - Základ daně (§ 176-178). -:- naňová 
is,aJz!ba (§ 179). ~ SráŽJkIa Idlamě dlUJžmíkem (§ 180 
až 181). - ,Počátek a konec daňové povin
nosti; změny v berním roce (§ 182). 

11 



HLAVA VII. Daň z tantiem a z vyššího služ
ného (§ 18~184). 

HLA VA VIII. Trestní ustanovení. Zkrácení daně 
(§ 18'~189). - Zaplacení zkrácené daně (§ 
1(0). - Návod a pomoc (,§ 1(1). - Stanovení 
trestů (§ H)2). - 'PřitěžujíCÍ okolnosti (:§ 193). 

'Polehčující okolnosti (§ 194). - Porušení po
vinnosti členů daňových komiSÍ a trestních 
senátů (§ 195). - Náhradní trest vězení (§ 
196). - Ručení (§ 197). - Nepravdivé výpo
vědi svědků, znalců, přezvědných osob a od
hadců (§ 198). - Porušení povinnosti mlčen
livosti, zneužití daňových zápisů (§ 199). _ 
Překážení místní prohlídce (§ 200). - Pořád
kové pokuty (§ 201). - Jak zani,ká trestnost 
(,§ 202). - a) Smrt (§ 203). - b) Učinná lítost 
(§ 204). - c) Upuštění od trestního řízení (§ 
205). - d) Promlčení (§ 206- 208). - e) Mimo
řádné prominutí (§ 209). - Příslušnost (§ '210). 
Nrulez'aoCÍ IsenM (§ 211). - Vy;IUlčlOtv,8Jcí dů'voldy 
(§ 212). - Zahájení vyšetřování (§ 213). - vý
slech obviněného (§ 214). - Práva obviněné
ho a průvody (§ 21~217). - Následky neupo
slechnutí (§ 218). - Zastavení a skončení vy
šetřování (§ 219). - Řízení před n~lezaCÍm 
senátem (§ 220). - Nález (§ 221). - Utraty (§ 
222). - Odvolání (§ 223). - Odvolací stolice 
a řízení u ní (§ 224-227). - Stížnost k nej~ 
vyššímu správnímu soudu (§ 228). - Obnova 
trestního ŤÍ'zenÍ (§ 229). - Komu připadají po
kuty (§ 230). 

HLA V A IX. SpOlečná ustanovenÍ. Úřady J, ko
mise (§ 232-248). 1. Úřady (§ 232). 2. :Jaňové 
komise (§ 233). 3. Odvolací komi,se 'ť .:tňová (§ 
24'8). - Místní příslušnost úřadů a komisí a 
místo předpisu daně (§ 249-251). - Bydliště 
(§ 252). - Lhůty (§ 253, 254). - Počítání času 
a zaokrouhlování (.§ 255). - Úřední opatření 
(§ 256). - Doručování (§ 257). - Daňová po
vinnost a daňový nárok (daňový dluh a da
ňová pohledávka). 1. Jak vzniká, přechází a 
v 'čem zá[e,~í,(§ 259-02,6'1). 2. ZpŮlSlŮíbnolst jedJnaJti, 
zastupování a plná moc (§ 262, 263). 3. Ru
č'ení: a) 'ŮlslOJ:Jrní ,(§ 264), lb) vě,cné (§ 26,5-267). 

12 

4. Jak zanhlcá daňová povinnost a daňový ná
rok (daňový dluh a daňová pohledávka (§ 
268). '5. Splatnost daně a úroky z prodlení (§ 
26'9---271). 'Placení (,§ 273). Plně!}í na !-llí~tě pla
cení (§ 274). Odpočet (.§275). Uředm vyrok (§ 
276). Promlčení (§ 277~282). 6. Příročí (§ 283). 
7. Zajištění (§ 284-290). 8. Vrácení daně a na
hrazovací úroky (§ 291-297). - Řízení co do 
vyměření daně. 1. Účel vyměřovacího řízení 
(§ 2g8---.299. 2 . .soUlčmnOls,t piQIplrutmíflm'v.a (§ 300). 
3. ISoUlČiÍJnnos,t ,třeltklh ,o'sloib (§ 301-305). 
4. Přiznání (§ 3016--309). 5. Vyměřovací řízení 
(§ 310-313). - 6. Nahlížení do knih (§ 314 'až 
3108). 7. Místní prohlídka (§ 319). 8. Zvláštní 
ustanovení o místním šetření za 'zjištěním 
daně domovní (§ 320~323). 9. ,Přísežní od
hadci (§ 321- 322). - 10. Zkoumání a oceněn~ 
vyměřovacího materiálu (§ 3124). 11. Stanoven~ 
vyměřovacího základu (§ 327). 12. Platebnl 
,~ojzlk,a'zy (§ 328). 1'3. INruhlédáAni dto s'PÍls!Ů a 
oznamování daňových dat (§ 329). 14. Odvo
lání (§ 3C30--300). 15. Působnost a postup od
volacích stolic (§ 334-307). 16. Náhrada útrat 
(§ 338). - Řízení v ostatních věcech daňových 
(§ 3\39). - Navrácení do předešlého stavu (§ 
340). - Přesouvání daní (§ 341). - Poměr 
k cizině (,§ 342). - Vymáhání daní (,§ 343 a'ž 
404). 1. Způsoby vymáhání daní (§ 34,3). 2. Na 
kom může býti daň vymáhána a kdy může 
být exekuce zavedena (§ 344). 3. Kterému 
úřadu phsluší vymáhat daň (§ 345). 4. Které
mu úřadu přísluší vykonat berní exekuci (§ 
346). 5. Součinnost dlužníka a osob třetích (§ 
347). 6. Výkonné or.gány v herní exekuci (§ 
348, 349). 7. Působnost výkonných orgánů 
v berní exekuci (§ 350-354). 8. Odvolací sto
lice v berní exekuci (§ 3'5'5). 9. Námitky dluž
níka proti upO!mlÍ'iloe, Inelbo vNmn'U herní exe
kuce (§ 356). 10. Odpor jiných osoib proti berní 
exekuci (§ 357). 11. Zrušení, omezení a odklad 
exelkuce ,co dia 'věd la ,oislo'b 1I1e1p'řÍ'PUiSltlllá (§ 362). 
13. Úkony berní exkuce (§ 363). 14. Za-bavení 
a prodej hmotných věcí movitých (svršků) (§ 
364-381). 15. Použití výtěžku prodeje (§ 3-82). 
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16. Zabavení a vybrání peněžitých pohledávek 
(§ 383-398). 17. Zabavení a provedení nároků 
na vydání neb dodání hmotných věcí movi
tých (§ 399). 18. Berní exekuce k zajištění daní 
(§ 400-402). Hl. Vymáhání a zajišťování pe
něžitýCh (pořádkových) pokut a útrat trest
ního řfzení (§ 403). 20. Náklady na upomínku 
a exekuci .(§ 404). 



Uváděcí ustanovení. 

Uváděcí ustanovení zahrnují celkem 16 článků, v nichž 
se předně stanoví, které daně se poklá dají za pi'ímé, od 
kdy nová úprava pi'ímých daní počíná, od kdy a do jaké 
míry zrušují se některé staré předpísy, zavádí se široká 
amnestie, upravuji se některé poplatky a konečně stanoví, 
od kdy nastává účinnost zákazu o přesouvání dani. 

Čl. I. 

Přímé daně tímto zákonem upravené dělí 

se na dvě skupiny: 
1. na daň důchodovou a 
2. na daně výnosové, a tO: všeobecnou daň 

výdělkovou, zvláštní . daň výdělkovou, daň po
zemkovou, daň domovní, daň rentovou, daň 
z tantiém a vyššího služného. 

Nemáme dosud zákonného ustanovení, které by taxativně 
vypočítávalo, které daně se pokládají za příméj tomuto 
požadavku vyhovuje čl. 1., při čemž třeba, pokud jde 
o Slovensko a Podkarpatskou Rus, připomenouti, že tam 
ku přímým daním se čítá také vedle obdobných daní 
jako v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1. báňská daň 
(zák. čl. XXVII/1875, XIV/1885), 2. dopravní daň (zák. čl. 
XX/1875, XIV/1885, XV/1908 a VI/1917, 3. všeobecná dů
chodková přirážka (zák. čl. XLVII/1875, XLVI/1883), 4. 
vojenská taxa (zák. čl. XXVII/1880 a lX/1883), 5. daň ma
jetková (zák. čl. XXXIII1916 a lX/191H), 6. daň z výher 
(zák. čl. XLlX/1879 a VII/1897), 7. daň ze zbroje a lovu 
(zák. čl. XXIIIÍ1883) a 8. nemocenská přirážka (zák. čl. 
XXI/1898). 
Daně ad 1., 3., 5. a 6. se zrušují, nemajíce obdody 

v dosavadním daňovém systému v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku a nejsouce mimo to (ad 3. a 5.) po několik 
~et více vybírány, daň ad 2. byla již zrušena a nahra
zena zákonem ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., 
o dopravnich daních, daň ad 4. byla zrušena zákonem ze 
dne 29. záři 1924, č. 231 Sb. z. a n., daň ad 7. zd stává 
zatím v platnosti dále . 
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· slovně nezrušuje, ačkoliv se tato 
Rovněž daň ad 8. Be vy d e 21 prosince 1921, č. 477 Sb . 

přirážka podle z~~ona z~Íl'~la a' podle zákona ze dne 21. 
z. a n., do r. 19.1) nevy a n. až do doby, dokud ne
pro.since 1923, č' .. 25t Sb;ta~oveno' (§ 1), vybirati nebude; 
bude }ákOnedmň Jlllak Upřímým daním už nečítá. 
rovněz tato a se u . 

Cl. II. 

1(1) Nerní-li V tomto článku, v čl. Ul. a na 
ji1ných mílSlte1ch ,toho,to ·zákona Ijtnak stalIlove~'~, 
z,ruš'ují :se vš'e'chny dOlslavadnl .zá;k,ony a narl-

zení p,okud Is'e týkají: v 

, , t e co souvisí 1. vyměřování (čítajlc v o vs .' 
a určením daň.ové pohledávky, zejména i osvo-

bození) : , všeobecné 
a) daně pozemkové, domov!n, . o 

daně výdělkové, výdělkové dane podmk~ ve
řejně účtujících, daně rentové, dávky tan:lemo
vé a daně z příjmu v Čechách, na Morave a ve 

Slezsku; , daně zárob 
b) daně pozemkové, dom.ov~ll, v' v 

k!ové ,CLaně zálI'loibkové podniku verelJlI1e Ú1č',t~
., , L..:I. v ba' ňJSiké daně ka'pitálové ,a lrelIllto,ve, 
)'}Cl ClU), 'Ualne . , , ' 
CLamě maje,tkové, :všeohe1cné ISltáJtlIlí

v 
,d6c'~odik,o,ve 

ptřilrá;žjky, ,CLamě d:ólchodJlw'vé '~, ·CLane.. z vY'he,r na 
S1ovelIl1S,ku .a v podlk.arprutslke RUlS,I; , 

f2 účtování, placení, vybírání, vymáhán~ a 
,:vť 'ní daní a dávek pod Č. 1. uvedenych, 

ta)lS ova 'h t tnfch 
dále tre.stních ustanovení a veškery~ os a 
dřívějších ustanovení nyní Vv hla:e IX. upra
vených pokud jde o tyto dane a dav~y ,a to, co 
do daně pozemkové počínajíc kal~ndárnlI~ (be~
ním) rokem 1928, a co do ostatmch, danl .a da
vek, počínajíc kalendářním (bermm) rokem 

L927. v d h 'h 
Q2) K daním a dávkám podle pre· c OZIC, 

o~stavců čítají se též přirážky, úroky z prodlem, 
náklady upomínací a exekuční, 'Úroky nahra-
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zovací a tresty na penězích . Předpisování přirá

žek svazků územní samosprávy upravuje 
zvláštní zákon. 

('3) Zrušují s.e tudíž v rozsahu uvedeném 
v odst. 1. a 2. zejména: 

1. Zák. ze dne '24. května 186.9, Č. 88 ř. z. , 
o úpravě daně pozemkové, patent ze dne 23. 
února 1820, o domovní dani, zák. ze dne 9. úno
ra 1882, Č. 17 ř. Z., jímž se mění zákony o do
movní dani, zák. ze dne 25. října 1896, Č. 220 
ř. z., o přímých daních osobních se všemi změ

nami a dodatky v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. 

2. Zák. čl. VIIj1875 o úpravě daně pozemkové, 
zák. čl. XLj1881 o uzpůsobení některých opat
ření zák. čl. VIIj1875 o úpravě daně pozemkové, 
zák. čl. XLII/1881 o změně ustanovení zák. čl. 
VIIII/1875, 'V'zltahujílCÍch' Ise na úz,emí ,od.voděná, 
zá}{l. čl. VIIV1909 'O ,dani domo.vnÍ, ·zák. čl. XXIX/ 
1875 o dani výdělkové, zák. čl. V j1908 o změně 
některých ustanovení zákonů o dani výdělkové 
II. tř., dále o dani úrokové a rentové, zák. čl. 
VIII.j1909 o dani výdělkové podniků podrobe
nýeh veřejnému účtování, zák. čl. XXXIVj1916 
o tom, kdy nabývá účinnosti zák. čl. VlIIj1909 
o výdělkové dani podniků podrobených veřej
n ému úČltovánÍ, z,ák.. IČ:l. XXV.lI/1875 .<0 d lani 
báňs.ké, zák. č},XIIV/1885 'o uz;půslohenf § 12 
zák. N. XXVI]I/1875" záikl• čJ. X~mf.1875, o ,dani 
úroklovéa IrelIlJto.vé, zák. článku VI'I/'1883 
o zdanění výtěžku z kapitálů, umístěných u pe
něžních ústavů, zák. čl. XLVIIj1875 o všeobecné 
dóchodové přirážce, dále o uzpůsobení někte
t'ých ustanovení zák. čl. XXIXj1875, zák. .čl. 
X/1909 <O dwni dúchodJm,vé, zák.. čJ. XXVI/1916 
o částečné účinnosti daně dóchodkové, zák. čl. 
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rX/1918 o uzpůsobení a doplnění zákonů o dani 
dóchodkové a z majetku, o prodloužení plat
nosti zákona o dani z válečných zisků a o vá
Lečné pl'irážce, již jest platiti z některých druhů 
daní, zák. čl. XI/1909 o správě veřejných daní, 
zák. čl. LIII/19'12 o změně a doplnění zák. čl. 

VI, Vll, VIII, IX, X, XI/190H, dále o opatřeních 
s tÍom ls,ouvi:sedících, .záik. , čl. XXXIT.f19:J.6 -o dam.j 
z majetku, Vr'. část třicátkového řádu z r. 1788 
s.e vš,emi z,mě,nami .a d10drutky na Slovensku .a 
v Podkarpatské Rusi. 

{4) Ustanovení zákona ze dne 27. ledna 1922, 
Č. 43 Sb. z. a n., o oddělení státní finanční sprá
vy od obecní a municipální správy na Sloven
sku a Podkarpatské Rusi, pokud se vztahují 
pouze na vybírání daní v čl. I. uvedených, zů
,s:tá:vají iIledoltč'elllla; ZIP'ŮJs1ob vybírámi Itěd1Jto .daní, 
čítajíc sem i přirážky, příslušenství a tresty na 
penězích státními činiteli, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi též obcemi, daňovými 

městskými úřady nebo notáři, upravuje vládní 
nařízení; dokud se ták nestane, platí dosavadní 
ustanovení. 

(G) Ministerstvo financí upraví účtování daní 
v čl. I. uvedených, čítajíc sem i přirážky, pří
slušenství, úroky nahraEOvací a tresty na pe
nězích, pokud možno, jednotně vniternými po
kyny; dokud se tak nestane, platí dosavadní 
ustanovení. 

(6) Pro všechny v odst. 1. uvedené daňové 

věci, které se týkají let 1926 a předchozích, platí 
dosavadní zákony, nařízení a jinaká ustano
vení. 

Veš ker á ustanovení vztahující se na obor přímýCh 
dani maji být jednak unifikována, t. j. upravena na jed
notném pOdklaclě, platném pro celé území státní, jednak 
kodifikovana, t. j. zahrnuta v jediném zákoně, upmvu-
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jícím právě tento obor; tomuto úmyslu by odporovaío , 
kdyby vedle tohoto Jednotného zákona měla zůstati v plat
nosti jednotlivá, v různých zákonech rozptýlená ustanovení. 

S tímto účelem by se tudíž nesrovnávala t. zv. dero
gační klausule, kteráz by zrušovala veškery zákony, jež 
p o u zet O m u t o z á k o n u o d por u .i í, zachovávala 
ale ony, kteréž tomuto zákonu neodporují. 

Proto na rozdíl od rčeni, které bylo zvoleno v čl. II. 
zákona ze dne 25. října 1898, č. 220 ř. z., volí se forma 
ta, že se veš ker é zákony, týkajíCí se oboru pHmých 
daní, až na některé taxativně vypočtené výjimky (čl. IIL), 
bez jakýchkoli vY-hrad zrušují a nahrazují návrhem nového 
zákona. 

Obor přímých daní probíhá v podstatě 4 fásemi, jež 
shrnouti lze pod: vyměřování, vybírání, účtování a vy
máháni (zajišťováni). 
Třeba zde ovšem pamatovati, že tu jde nejen o státní 

daň, nýbrž i o příslušenství její v širším slova smyslu, 
o úroky nahražovací a tresty v penězích. 

K odst. 1. a 2.: U stanovení, vztahující se na vyměI'o
vání, vybírání, účtování a vymáhání (zajišťování) pří
mých daní, zrušují se všechna proto, poněvadž veškeré 
otázky těchto fasí se týkající jsou v zákoně jednotně 
a pro celé území státu upraveny. 

K odst. 3.: Aby vyhověno bylo směrnicím 1n'o podá 
vání návrhů zákonů k ústavnímu projednávání, uv,idějí 
se příkladmo jen nejhlavnější zákony, pOkud se týče 
zák. články, které se zrušuji. 

K odst. 4.-5.: V Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
jest svěřeno vybírání přímých daní dnes pouze státnim 
berním úřadům; za to na Slovensku a v POdkarpatské 
Rusi svěřeno jest podle zákona ze dne 27. ledna 1922, 
č. 43 Sb. z. a n., vybírání přímých státních daní s při
rážkami do výše 1000 Kč u jednotlivých poplatníků 
obcím, městským daňovým úhdům a notái'ům, a to a ž 
do doby, kterou určí vládní nai'ízení. 

Jest tudíž možno, až bude organisace státních berních 
úI'adů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi lépe vybu
dována, pouhým vládním nařízením tuto výjimku od
straniti a dosáhnouti jednotného způsobu vybírání pH
mých dani státními berními Mady v celém státě . 

Čl. III. 

(1) Účinnosti nepozbývají: 

1. U stanovení o trvalých neb dočasných osvo
bozeních a výhodách co do daní přímých, které 
byly poskytnuty: 

zákonem ze dne 10. dubna 1919, Č. 204 Sb. z. 
a n., jímž se poskytuje osvobození od domovní 
daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv 
pevnostním obvodu města Hradce Králové; 
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vládním nařízením ze dne 28. září 19120, Č. 550 
Sb. z. a .n., o osvobození darů pro Národní fond 
Masarykův od daní a poplatků; 

zákonem ze dne 11. července 1922, Č. 238 Sb. z. 
a n., o rozšíření působnosti zemských úvěrních ' 
ústavů na Slovensko a P'Ůdkarpatskou Rus; 

zákonem ze dne 3. července 1923, Č. 148 Sb. z. 
a n., kterým se prodlužuje platno·st zákona o vy
vlastňování k úpravě asanačního obvodu hlav
ního města Prahy a povolují se daňové výhody 
pro stavby v tomto obvodu; 

čl. 1., odst. 5. zákona ze dne 19. prosince 1924 
Č. 308 Sb. z. a n., jímž se částečně mění ustano~ 
vení § 94, lit. c) zákona ze dne 2'5. října 1896, 
Č. 220 ř. z., o osobních daních přímých, pokud 
jde o výhody pro daň rentovou; 

zákonem ze dne 26. března 1925, Č. 48 Sb. z. a 
n., o ochraně nájemníků; 

zákonem ze dne 23. června 19'26, Č. 149 Sb. z. 
a n., o daňových úlevách pro případ znovuzří
zení budov, strojů a zařízení poškozených živel
ními 1l,ohTOmlami; 

'zálk,ony ,ze dne 15. dulhna 19,19, 'č. 210 Sb. z·. 
a n., .a úpravě poměrů drUJŽJslte,v na s,lovetllJSku 
a lze dne 1. červenc'e 1926, Č. 130 Sb. z. ·a oll., 

.Q lÚ;pravě -polmě,rů družsltevl v Podkarpatské 
RUJsi, ,co d~o výhod daňový,ch, .avišlak jen do 
konce ,r. 19Gt; 

zákone,m z·e dne 7. dubina 19211, Č. 44 Síb. z. 
a 'll" .a stavebním ruc.hu. 

2. Vládní nařízení ze dne 1. března 191'9, Č. 
96 Sb. z. ~ n., týkající se 'působnosti revisního 
odboru ministerstva financí .co do přímých daní. 
Čin:nOtslt 'toholto odbolru Ise ',vzlt,ruhuje 'na v,eškery 
přímé daně, upravené tÍiIIlt,o zákonem. Vláda se 
zmocňuje, aby ve vhodné době proměnila re-
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visnÍ) .odbor miniEterstva finanCÍI na ústřední re
visnÍ úřad finanční , ' na který přejde též ost.atní 
působnost revisního odboru. Působnost ústřed
ního revisuího úřadu finančního se ,omezuj e 
časově na dobu lU let od počátku působnosti 
tohoto zákona. 

3. Zákon ze dne 26. března 1.919, Č . 170 Sb. 
z. a n., jimž ,se upravuje státní daň a přirážko
vá ,základna u daní reálných co do ustanovení 
§ 1, od's,t. 4. věta 2., 'kte'réž .se vz,tahuje i ;na 
Isní~enípNrá;ŽJk,o'vé z.ákladny z dů:v:odu IsnÍlž:ení 
salzel]) č.inlžbvní ,daně 'Ij'od'le § 156 tohorto zák'ona. 

4. Zákon ze dne 21. prosince 1923" Č. 2ói4 Sb. 
z. a n. , o vybírání zdravotní přirážky ku pří
ffi)rrrl daními státním, podléhajícím rřirážkám. 

5. ZáJkon ·ze dne 24. kvMna l'86,g"č. 8'8 ř. Z., 

a zákl. 'čl. VI:I/1875 -o úpravě daně pOlz.emko,vé, 
pokud Is.e týk.a,jí PQlz,emkového ik 8Jtalslt,r u , jakož 
i velšikeTé d.8!lŠí zákony upravující po·zemko:vý 

k1atalstr. 
{2) Pokud zákon jinak neustanovuje'l zůstá

vají dočasná: osvobození nebo dočasné výhody 
co do daní přímých, které přísluší . p'Ůdle záko
nů v odst. 1. nevyjmenovaných, v účinnosti až 
do konce lhůty, dokud nebyla vyčerpána. 

(3) Co do povinnootí, sp'Ůjených s dočasným 
osvobozením nebo dočasnou výhodou (odst. 1.), 
zůstávají dOEavadní ustanovení zákonná ne-

dotčena. 

(4) Účinnost § 82 zákona ze dne 12. srpna 19m, 
~ . 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního 
b~spodářství obcí a měst s právem municipál'
ním, prodlužuje se na rok 1,927. 

Do tohoto článku patH ustanovení, která jsou určena 
ll.ouze na dobu přechodnou anebo jsou rázu čistě výji-
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mečného, anebo ustanoveni potřebná s hlediska úpravy 
financí samosprávných svazků teprve od r. 1928. 

Jde tu nejprve o osvobozeni od daně nebo jiné "I')r. 
body; soubor právních norem, kteréž vedle kodifikova
ného práva přímých daní v jeden celek musí býti ještě 
vedle toho zaehovány v platnosti, zúžuje se tak na míru 
nezbytně nutnou. . 
Při projednávání zákona z 10. srpna 1895, č . 131 ř. z. (pro

dlouženého do konce roku 1901) uplatnily se z Ústředního 
svazu průmyslníků z býv. Rakouska ve Vídni vzhledem 
k silnému průmyslovému vývoji Předlitavska velice zá
važné hlasy proti jakýmkOliv výhodám a nadprávím 
a to vůbec podstatně ze dvou dt'lvodů: 

a) v prvním směru bylo poukazováno na to , že trva
jícim pOdnilnim prilmyslovým mohla by se strany zvý
hodněných podnikil vzniknoutí velmi citelná soutěž; 

b) v druhém směru pak vyslovovány' obavy, aby pro 
ony podniky, které opatřovati musí rilzné artíkle jako : 
pOlotovary, zvláštní stroje, nářadí anebo všelijaké suro· 
viny v cizině, neznamenala výhoda pro určité podniky 
citelné zdražení nepostrádatelných potřeb. 

Proto v zákoně bylo stanoveno, že výhody mohou býti 
uděleny jenom po slyšení příslušných odborných kor
porací. 

K dalšímu prodloužení však už - nedošlo. 
Zcela odchylný byl .vývoj v býv. Uhrách; Uhry, jakožto 

stát převahou zemědělský, vyvíjely na prospěch státní sobě· 
stačnosti intensivní podpt'lrnou politiku, kteráž poskytovala 
průmylsu, jenž měl býti takol'ka ze země vydupán, roz
manité výhody, zasahující do n'lzných obort'l správních 
a m. j . též osv obození od pHmých daní a pfirážek (hl. 1.) 
a daňové osvobozeni pro dělnické byty (hl. 1. § 3). 

Utvol'ením československého státu vznikla ovšem situace 
naprosto nová, kteráž vzhledem k žádoucí soběstačnosti 
průmyslové a jiné výroby vyžaduje fešení ze zcela no
yých hledisek. Silná industrialisace připouští myšlenku 
podpory v oboru výrobním jen ve velmi obmezené míře, 
jak jest blíže odt'lvodněno u obou daní výdělkových. 
V každém případě nutno ustanovení cit. zák. čl. III!1907 
od 1. ledna 1927 zrušiti, pl"i čemž ovšem (srv. odst. :'l.) 
nabytá práva zilstávají nedotčena. 

K Č. 2.: Proti t. zv. revisnímu odboru mín. financí vzne
seno plno ná mitek. Podali jsme i éž návrh na zrušení tohoto 
odboru. Když však ministr financí uvedl, že revisni 
odbor vzhledem k amnestii nebude již mít žádné pil
sobnosti pro preterito, že všem předneseným stížnostem 
v cestě a dministrativní bude vyhověno a l't:dyž bylo slí
beno, že v prováděcich nal"izeních dostanou berní správ3 ' 
v tomto směru poučení, jmenovitě o tom, že o revisi má 
být žádáno, až by všechny ostatní prostředky k zjištění 
důchodu nebo výdělku byly vyčerpány a že má být hle
děno vždy na to , aby útraty s revisí spojené byly úměrné 
pfedpokládanému dilchodu nebo výdělku, upuštěno bylo od 
návrhu, aby revisni odbor byl zrušen . Zároveň vláda 
zmocněna, aby revisní odbor pfeměnila v regulerni ins+;
tuci, kde by ovšem také na práva poplatníkova byl brán 
náležitý zfetel. . 
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Čl. IV. 

Účinnos.ti prOzbývají pocma]lc kalendářním 
(helr:nÍ'm) rokem 19'27 UJsltlaiIlJo·velll.í 10 vypo'čHáválIlí 
nejmenší hodnoty nemovitostí, podrrObených 
dani pozemkové a domovní dani činžovní prrO 
účely poplatkrOvé, t·otiž čl. I:IIi. zá)\:. ze dne 17. 
června 1881, Č. 49 ř. z., jímž se ustanovuje hlavní 
suma; daně pozemkové, vyhláška ID'inisterstva 
financí ze dne 23. prosince 11897, č. 301 ř. Z., o ná
sobku prOzemkové daně, má-li býti k účelům po
pLatkovým zjištěna hodnota nemovitostí dani 
p·ozemkrOvé prOdrobených, § 25 zák. ze dne 28. 
p'I'lols.ince 19;111, Č . 24,2 ř. z." IQ< daňových výho
dách pro novostavby, přestavby, nástavby a pří

stavby 'povšechněa pro stavby g, malými byty 
zvláště, § 414 zák. čl. XH1918 o poplatku z pře
vrOdu majetku a to odst. 2., Č. 1., věta 1., Č. 2. a 
4., a dále rOdst. 3. až 5., rokud se tyto posléze 
jmenov,ané odstavce týkají drOmovní daně: čin

žovní, a § 46, posl. odst., uvedeného zák. čl., 
pokud se týká budov trvale osvobrOzených od 
domovní d:amě čÍlll~O'Vlllí; uJslt,am'o,vení § 107, Č. 9., 
lit. b) uvedeného zák. čl. zůstávají v platnosti. 

Čl. V. 

(1) Všude tam, kde se v tomto zákoně mluví 
() zákoně občanském, rozumí se jím, pro Slo
vensko a PodkarpatskrOu Rus také nepsané 
právo ,olb,yčelj,ové. 

,(2) Na dobu, dokud ustanrOvení o pozů,stalD
stech nebudou sjednocena, platí pro pozů,stalo
titi na Slovensku a v ,PrOdkarpatské Rusi jep 
ustanovení § 2.i, odat. 4., trOhrOto Lák-ona. 
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(1) SráŽlení daně Idúchodové podle §§ 28 a,ž 45 
se počíná dneml 1. července 1927 po případě 
prvním výplatním obdobím, které následuje r:o 
1. srpnu 1927 a to ta.k, ž,e od ,počá!tku ts,rážení 
až do konce roku 19,27 činí daňová srážka dvoj
násobek částek v § BO po případě v § 86 uve
dených. 

(2) PJ:\ovetď:eIllÍim s,ráž,ek p'odile odst. 1. je1slt da
ň,ová srážka za ce1'Ý berní rok i927 ve smyslu 
§ 312 odst. 1. řádně vykonána. 

'Čl. VIII. 

(1) Ú,ložky do f,ondů 'a relserv 'z,e zisku 110,}{U 

1926 (1925/216) pokládají se za zdaněny. 

(2) K výdajum a zM"Mám, h1r,a,z,eným v 'oh
chodních ,obdobích, která se končila v kalendář
ním roce 19'26, z fondů a :reserv, dlužno přihlí
žeti při vyměřování zvláštní daně výdělkové na 
kalendářní (berní) rok 1927. 

Na berní rok 1927 bude zvláštní daň výdělková vymě
řena z ryziho výtěžku, dosaženého v obchodním roce, 
který se končí v berním roce 1927. V důsledku toho ne
budou výtěžky obchodního roku 1926 (1925/1926), který by 
jinak byl základem pro vyměřeni daně výdělkové na 
berní l'ok 1927, vůbec zdaněny, Úložky do fondů a reserv 
ze zisku roku 1926 (1925/1926) pokláclají se však za zda
něny, jelikož by se jinak jejích dodatečným zdaněním 
v budoucnosti výhoda pro berní rok 1926 poskytnutá opět 
rušila. 

Jelikož výtěžek obchodního období 1926 (1925/1926) ne
bude podroben zdanění, bylo nutno učiniti opatřeni pro 
pi'ípady, kdy výdaje a ztráty budou v tomto období 
hrazeny z reserv a fondú (§ 81). Zákon stanoví, že 
k okolnosti té bude pi'ihlíženo při vyměi'ování daně vý 
dělkové na rok 1927. Upoti'ebí -li tedy na pi'. podnilt 
v uvedeném obchodním období nezdaněného reservllího 
fondu k vyplácení dividendy, bude částka k tomu cíli 
z fondu vybraná připočtena k dani podrobenému ryzímu 
výtěžku na berní rok 1927; naopak zase, budou-li na pi', 
ztráty na pohledávkách hrazeny v obchodnim období 1926 
(1925/1926) ze zdaněného resm:vního fondu, odečte se částka 
ta od dani podrobeného ryzího výtěžku rOKu 1927. 
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Toto opatření jeví se nutným jednak proto , aby pod
niky, které v obchodním období končivším se v roce 
1926 budou krýti odčitatelné ztráty z reservních fond,', 
v minulosti již zdaněných, nepozbyly výhody, kterou jim 
zaručoval § 97, odst. 4. zákona o osobních daních, totiž 
že takovéto kryti ztrát má za následek odečtení upotře
bené částky od daňové základny, jeclnak proto, aby 
okolnosti, že výsledky obchodniho období, které se skon
čilo v r. 1926, nebudou pi'edmětem zdaněni, nebylo podniky 
zneužito k tomu, že by se v tomto obchodním období 
upotřebilo fondit v minulosti nezdaněných ku krytí vý
dajit a ztrát podle zákona neodčítatelných, ku příkladu 
ku placení dividend, tantiem čleUllm představenstva spo
lečnosti a pod. 

Čl. Vnl. 

(1) Na 'folk 192,7 vyhíTá Is,e k pozemkové daini 
mimořádná přirážka ) státní' v též-e výměře a 
týmž způsobem, jako se vybírala na rok 1926 
podle 'ustanovení Čll. III. a VII. zák. z,e dne 17. 
března 1926, Č. 49 Sb. z. a n. 

(2) A~ŽJ do nové zák,Q.nné ú'pr,avy d:OIplňují Ise 
dios:ava.diní usta!ll,ovení IQ po'z,elffikovém kwtas:tru 
a jeho v,e:dení :takto,: 

a) Za trvalé zrn.eny v předmětu daně pozem
kové, jež v důsledku ustanovení § 96 Č. 1. to
hoto zákona připouštějí výjimku z daňové po
vinnosti, považ.o;vati jest také změny nastalé 
poddolováním. K ,tak,ový1m změlnám přihléldá se 
'pouze tehdy, jde-li 'při jednotlivém pozemku 
tJ souvislou plochu přesahující u zahrad 'a vinic 
100 m2; u olslt,aitmkh po,zemků 1000 m 2 :neho 
i o souvislé pl:ochy menší, tvoří-li alespoň 40% 
celkové výměry parcely. 

b) Změna jakostní třídy pozemků jest pří

pustnou, změnila-li. se v určitém území v d'obě 

od posl. vM'ídění pOIZ,em:ků vý!llolsnost půdy 

zř,ejmě .a tpodstatně odlišně od výnosno,stí v úze
mích okolních následkem ):oddolováni. K tako
vým: změnám přihlédá se u lesů, vttíděných 

'Podle !průměrného výtěžku jejich půdy 'pouze 
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tehdy, :bude-li tím plfúmělrné v,thdění lelsa změ,
něnoale~poú o jednu jakostní třídu .a u Jiných 
'pozemků pouze tehdy, jde-li při jednotlivém po
zemlku o výměnu alespoň Y2 ha nebo bude-li 
IV důsledku toho snížen kat,astrální výtěŽek 
celé parcely o více než 10%. 

,(3) IPro HIUJčínsko pl,arU o poz.emkové dia"ni 
tato přechodná ustanovení: 

a) Pokud nenabude platnosti nový katastrální 
'operát, jest základem Ipro vyměření pozemkové 
daně katastrální výťěžek v tolarech znásobený 
tl lesů 100 a u ostatní půdy osmdesáti pěti. 

h) ',S,a.zha pOlzemlmvé d'aiI1ěčiní lna :rok 1928 
1 % ze základu daně a stoupá na ostatní léta 
'Za každý další rok o 0'1'%, až dosáhne v'ýše 
platné v ostatním územi Československé re
pUbliky (2%). 

Čj. IX. 

Vodním regulačním družstvům na Slovensku 
a vP,odkarpatské Rusi, spad,ajícím pod ustano
vení zák. čl. XX[II/1.885 o vodním právu, budou 
dosavadní restituce daně pozemkové, přísluše
jící zmíněným družstvům podle ustanovení § 7, 
odst. 3. zák. čl. XLU/1881 o .změně ustanovení 
zák. čl. VIV1875 vztahujících ~e na území od
vod.něná, pokud ,s,e tý1če § 1 zák. čl XXIXd1889, 
jímž se pozměňují některá ustanovení zák. čl. 
X'LII/188:1, vypláceny nezměněnou výší až J,o 
'roku, ve kterém nabude pl1atnosti nové vcenění 
chráněných rozem!k.ů podle ustanovení zákona 
'O pozemkovém katastru a jeho vedení. 

Čl. X. 

Daň činžovní činí: na Hlučínsku na léta H)'27 
a 1928 ' 4~ %' .a na léta 1009 a 1930 6'% a v mí-
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'stech spojených s :Prahou .a s Brnem podle zá
konů ze dne 6. února '1920 č. H4 Sb. z. a n. a 
ze dne 16. dubna 19019 č. 213. Sb. z. a n. na 
rok 1927 g%", na rok 1'.9218 10% a na rok 1929 
11 % z vyměŤovadho z.ák'la"du. 

Daň činžovní předpisuje se na Hlučínsku dosud 5% 
ze zjištěného činžovního výnosu po srážce 30% !1a výl,?lIY 
udržovací a amortisační, čili 3%% z hrubého vynos u ~~n: 
žovního. Podle ustanovení V. hlavy návrhu zákona CIlll 
činžovní daň 8%. Za účelem lJOz;rolného zvýš~ní _ daně 
z dnešní výměry na zákonnou vyměru stanovl clánek 
IX., odst. 2., sazbu daně pro léta 1927 a 1928 4%% a pro 
léta 1929 a 1930 6%. 

Pro Prahu Brno a Bratislavu vymáhaly některé strany 
(N. D.) sazb~10%. Ač důvody byly přesvědčující, nedošlo 
k tomuto sníženi sazby. Příliš do oči bijící nespravedln~st, 
jež by způsobena byla majitelům domů v přeé!,městI..ch 
Prahy a Brna (připraženi a při brnění) způsobila, ze closlo 
k přechodnému ustanovení čl. X. 

'Čl. XI. 

(1) Daňové komise a trestní senáty !podle to
hoto zákona zřízené započnou svoji činnost 
dnem 1. března 192.8. Tímto dnem zaniká pů
!:?obnost dosav.adních daňových komisÍ, trestních 
senátů a, pokud jde o Slovensko a Podkarpat
skou Rus, :téZí 'pŮJs,obn'ols,t sbo'Iio.yýích Isoudů 
v :tre,s,tnkh věcech pří.mých danÍ. 

(2) 'O Ukládacích a trestních případech, které 
se týkají let 1926· a ,předcho·zích a které dne 
1. března 1928 nebyly ještě pravQpl.atně r.ozhod
'11 U ty, rozhodují podle ustanovení pro tyto pří
paly ,dříve pl.aitmý'ch v čechá,ch, :na Mor:avě .a 
ve Slezsku komise a trestní senáty tímto záko
nem zřízené, na Slovensku a v POdkarpatské 
Rusi komise tímto zák'onem zřízené a sborové 
soudy. 

Daňové komise a trestní senáty, po_~l~ tO!lOtO záko.~~ 
zřízené, mouhou svoji činnost zapocltI_ az po pr.oJlt! 
l'. 1927, poněvadž daně na tento rok ~o~no u~lád~tI"" az 
po jeho projití. Uváží-li se, že poplatlllCl mUSl neJdnve 
podati přiznáni, že vyměřovací úřady musí přiznání zkou-

27 



mati a konati o nich šetření, nelze očekávati, že by nové 
komise a trestní senáty mohly svoji činnost započíti před 
1. březnem 1928. 
Poněvadž lze očekávati, že o případech před r. 1927 

bude rozhodováno též po nabytí platnosti tohoto zákona, 
bylo nutno stanoviti, že po 1. bře.znu 1928 budou o těchto 
ukládacích i trestních případech rozhodovati komise (se
náty) nové, ovšem podle ustanovení pro tyto případy 
dříve platných; v)' jimka, pokucl jde na Slovensku a Pod
karpatské Rusi o sborové soudy, dána jest odChylným 
právním stavem v tomto území státu. 
Důvod jest ten, že nelze připustíti, aby po 1. březnu 

1928 - třeba po léta - trvaly vedle sebe dvoje komise 
(senáty), jedny podle dřívějšího, druhé podle tohoto zá
kona zřízené. 

Čl. X[II. 

(1) Po vyhlášení tohoto zákona nemohou býti 
pl"llvoplatně ul{)žené přímé) daně za dobu před 
Tokem 1927 v nepr,ospěch p{)platníků měněny a 
'nesmí býti zavedeno trestní řízení co do přímých 
Idaní, doby před Tokem 1927 se týkajících, leč 

~e by se jednalo o případy, v nichž podle zá
konů o válečné dani, pokud se týče {) ' dani z vá
~ečných zisků (v Čechách, na Moravě a ve Slez
E!ku ,záÍkon lze dne 30. ledna 1920 č . 79 Sh. z. a 
n., na Slovensku a v Podkarpatské Rusi zák. čl. 

IX. 1918), dále podle císařského nařízeni ze dne 
11. března 1915, č. 60 ř. z., o zálohách pro 
ztráty válečné a konečně podle zákona ze dne 
3. hí~elz:n:a 19,21, č'. 102 Sb. 'z'. ,a n., ,o' v~bodálch 
pr.o stavhya 'pno obno'V'U :s,trojů, ,dodate.čná opra
va daňového /předpisu: v nepr,ospěch poplatníka 
~e přípuE!tna. K posléze uvedeným případům ne
patří však u daně válečné, pokud se týče u daně 
cz; válečných zisků, d'odlatečně zdanění přírůs,tku 

hodnoty na ' zásobách. 
,(2) V době vyhlášení t{)h{)to zákona zavedená 

již trestní. řfzení zastavÍ se bez vydání trestního 
nálezu, jestliže obviněný na vyzvam úřadu 

tr8!sltní ří.z8!IlÍ p'no,vádědha do lhůty jím 'přimě

Iřeně stanovené nes:právná udání v přiznání 'P{)-
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dle pravdy opraví nebo jemu příslušející Prl
~nání dodatečně podá. ·a zaváže se připadající 

dodatečnou daň bez odporu zapl.atiti. !D{)datečné 
uaně předepíše vyměřovací úřad trestní řízeni 

prováděj ící. 

{3) V ,případech, ve kterých trestní nález byl 
již vydán, avšak v době vyhlášení tQh{)to zá
kona nenaby} ještě moci rráva, sníží se uložená 
pokuta na míru s {)kolnostmi se srovnávající, 
která však nesmí 'přesahovati jednonásobek 
zkrácené nebo zkrácení vydané daně, jestliže 
obviněný na vyzvání úřadu trestní řízení pro
vádějícího do lhůty jím stan{)vené podaný 
rekurs odvolá ne·bo podání rekursu se zřekne- a 
se zaváže bez odporu zaplatiti d{)datečnou daú, 
která připadá na základ da.ňový, obviněným 

podle pravdy ,opravený. Trest vězení se nevy
koná~i Snížení ~okuty provede finanční úřad 

II. stolice, dodatečnou daň předepíše vyměř{)vací 
úřad tree:tní řízení provádějící. 

(4) Přiznání nebo j,a;kÝlchlwM ,jlný'ch vy,š,e'tření, 

učiněných za příčinou vyměření přímých daní 
na herní Iléta 1927 :a ,dalš,í, nelsmí býti už,i,to ani 
kz,avedenl dOldatelČlného vyměření daní- nebo 
veřeljnýdl dávek ani ku provedení tre,sltního 
ř'ÍJzelllí co do některé ve,řejné dávky tý:kajíd 'se 
,doiby př'ed 1. lednem 1927. 

Po vzoru novely ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 .. i·. z: 
(čl. II.) poskytuje tento článek rozsáhlou amnestll. A~ 
nelze popírati že vůči poctivým poplatníkům nepoctivl 
poplatnÍcí ne;aslouženě získávají, nemožno pi·ezírati, že 
pro . ohromné zvýšení daňového bi·emene za války a v lé
tech popi"evratových daňová morálka poklesla tak hlu
boce že bude poměrně jen malé procento poplatníkú, 
kted by měli daňové svědomí úplně čisté. Aby se těmto 
poplatníkům umožnilo, aby bez obavy před trestním stí
háním za minulé delikty mohli vyhověti své státoobčan
ské povinnosti ke správnému pHznávání k daním, stanoví 
tento článek bezpodmínečnou beztrestnost za delikty 
mínulé doby. 
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Cl. XIII.. 

,Pokud nebyl poplatníkovi podle ustanovení 
t~hoto zákona doručen platební rozkaz, jest :r;o
VllIleDJ 'V ka,18lI}ldáJřním (lbe['ním) To'c'e 1927 po pří
padě i později platiti v stanovených' lhůtách 
podle toho, kolik mu bylo naposled, t. ,jo podle 
p~~le~ního předpisu! na časově: nejbližší kalen
daJ'lm {lbermí) T.ok ,ružJ v,oenně <dO' roku 1926 
předepsáno k přímému placení na ročních da
ních ~, 'přirážkami. 

d ~ ežto nabývá v úč.innos~i tento zákon dnem 1. ledna 1927, 
o~d~. k vY!l1ěrenl dam podle nových zásad za r 1927 

n~Jdl'lve pocátkem r. 1928. Proto je nutno stanovÚi )1'0 

V:'echOdn?ll dobu, ~teráž se po případě nemusí obmezolati 
J II na .~. 1927, zasadu, podle které se bude v r 1927 
a PO:r,(lěJI platiti. . 

Čl. XIV. 

NejmenšÍ hodnota pozemků, podrobených dani 
p~zemkové, činí pro účely popl.atkové padesáti
l:~sobek dosavadního ryzího katastrálního vý
tezku. Na Hlučínsku činí nejmenší h~dnota ,Pl1-
zemků, ,pokud tam nenabude platnosti nový ka
tastrální operát, dVěstěpadesátinás<lbek dosa
vadního výtěžku v tolarech. 

Čl. XV. 

(1) § 8. zák. čl. Vn./1883 o zdanění výtěžků 
z kapitá:Iů, umÍls,těnýlch u peně'Žlních ús'tlavů s.e 
zrušuje. . 

(2) Za právní listiny vydané při vykonávání 
prá;a vyhraŽ€ného různým ústavům přijímati 
'penlZe k užite,čnému upotřebení proti Domu že 
se ~ení:e v:átí hned na požádání nebo po u~ly
uutI vypovední lhůty, předloží-li str.ana listinu 
vyda~ou ústavem, platí se místo kOlkových po
platku poplatek procentní. Poplatek tento činí 
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4% Z úl'oků, které má plat.iti či k dobru pNpsati 
ústav z peněz přijatých k užitečnému upotře

bení a odvádí se bez úředního vyměření. Pr·o 
výpočet poplatku zaokrouhluje se .základna na 
00 Kč nahoru. Osoby, záležitosti ústavu spravu
jící, :ručí ',z,a ISlprávné ,a úplné .pro,vá,dění kontI"o,l
,uÍlCh opatření, klterá Sit.aJIl'Ů'velll'a budou Ill.aříz,ením, 

dále za poplatky a škodlivé následky a tre~ty 

přestupků rukou společnou a nerozdílnou. Vláda 
,se ,Z1mocňuje, aby vydaJ],a 'P'řed'pts:y o. iJ)llatelbních 
lhůtách I(} způsobu odvádění pQlPlatků a úřed
ních dohlídkách. Vkladní knížky vydávané spo
fitelnami podle zákona ze dne 14. dubna 1920 
Č. 302 Sb. z. Ia; ll!. , pak úv ělrmJmi dlrUlŽlsltvy u v ed e
nými v I§ 2 .. lit. b) zákona ze dne 10. října 19214: 
č. 239 Sb.z. a n. jsou od: 'Ílohorto 'po,platku os:vo
hozeny. 

(3) USiDaJnO'velllí odst. 2. pl.rutí na 81,ovensku a 
v PodkaTprutlské ll. us.r.. 

Čl. XVI. 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1927 ~, těmito odchylkami: 

a) Ustanoveni čl. VU[. odst. 2. a 3., dále 
§ 58, ,odlslt. 6. a § 85" odlSit. 6., j.ako.ž i U'Slt,a
novení hlavy IV. (§ 9~1l6) nabývají úč'innosti 

od 1. ledna 1928. 
b) USlt:aJno,v,etní § 17 č. 6 ;ru § 78 liJt.e,), vělta 1, po

kud se týká příspěvků do pokladen a po.dobných 
ústavů, jakož i daní a dávek, dále ustanovení 
§ 341, nabývají účinnosti od 1. ledna 19'32. iPlaty 
v § 17 IČ. 6. a v § 78 ,ut. e) 'vM,a 1. {s vÝ'š,e, uved,e
ný1m olbme,z,enílIn) z;mírnětné IjlSIO'U do ,tohoto dne 
při zjištění vyměŤov:acího záikladu pláJte,Qrva .od
pOlči,ta.telnou pO'loŽJk,ou. 
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c) Smlouvy 'pachtolvní, nájemní a ko~e,ktivní, 
smlouvy námezdní .aprac,ovní, uzavřené do 1 
měsíce od vyhlášení tohoto zákona nebo dříve , 
zŮ!stá'vají ,co do dohody o tom" alby pl,aty uve
dené v § 17 ,č,.6 .a pll~ty zmíněné I,pod pol. Ut. lb) 
podle § 78 lit. e) věta 1. nesla místo poplatníka 
zcel.a nebo částečně jiná osoba, v účinnosti i po 
1. lednu 19,32 aJž do Ijejkh vypr,šení. Pl.a'ty tyto 
jsou po tuto dobu při zjištění vyměřovacího zá
kl,aid u pláJtoo'v,a ,odpo'či,t,ate,l/IlJou :pot!ložkou. 

(2) Provede1nÍ'm toholto zákona 'PovMuj.e Is,e mj

nistr financí v dohodě se zúčastněnými ministry. 
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HLAVA 1. 

Daň důchodová. 

Úvod. 

Hl,ava 1. poj-edná'vá 'o dani důchodové. T'akto 
totliž ,př·ezvánra by,l:a dosav·adJní d.aň z příjmů , 
p.oněv-adž :podle důvodové zprávy k v:ládnimu 
náv,rhu je ientO' náiZev 'Věcně! s;PTávmější 

(důchod = lSouhTIl! 'VešketrÝ'ch př·íjmů) .a ja
zyk'ově ,př-Héhavěj .ší. P,oj ,m'ově , jmen.ovitě sy
stema,ticky VŠ'aik neby,lo na ,této dam,i mnoho 
měněno; tUstanmrenÍ IQ- tétO' dani hy,la v pod
statě pŤej-at1a 'Z d,osla vadního zá'kona o os',)b
ních d.aních 'z r. 18'96. J.ak minilSterstvo financí 
ve svém odiboll'lu lIIL, t'aik komis'e 'Pa:r:lamen
tá.rní za t. Z'Y. všenárodní kOlMice ziř'í'zená, uva
žov,rul'a O' t ,om, zda by s'e náš daňový :systém n e
měl př.iz'pús·obiti daňovému .sy,stému zúpado-. 
evr,o'plsikému (Fr.aTIlcie, Be~gie') (vi'z Is.tr. 6). Poně
v.adJž však 'všeobecmě 'byl'a 'Ulzná vána p:oltř8lba 'sní
ženf daně 'jlmenoviItě odlsltr.aměmim t. ·z:v. vál'eč. 

přÍiráželk ,a ItO' v 'dohě, 000 mo:žlno nejklr3itšía 'P'o
něvl3!d;ž VlZhledem (k pomě,rŮID n.a Slo·ve'IlJsku .a 
Podkalr.patslké IRu si ,a vzhledelffi Ik ,rlozt-říoŠltě

no'stá záJkonodáJr'ství v 'přímých daních bYlla 
nutna .unilfik.ace ,a kodilfikace ,a to v době nej
bIiiŽ,ší, ibyJ,o upuštěno ·od každé :změllly systé
mu a ,proto li v důchodové danli VZ'at :by,1 _~·a 
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základ systém IpNj,rutý v zá!koně z Ir. 1SH6. 
Mohl,o se pJ'O'vést Um s'píše, že 'Uvedená ust'a
lI10vení téměŤ 30letý,m užíváním v Čechách, 
:na :Mor,a vě la ve ISI'ezsku se v'Žli,La u všech 
v,rs'tev o.byv,a'te'l,stvla. IP:oněvadž, zákone'm z~ 

dne 12. BIIIp:na 1021, Č. 2914 \Sb. z. a ln., byla ,na 
Slovensku a' IPlodk'a'flpatské IRus:i IZav·edena 
stejná 'sa:zboa a s'tejn.é daně prosté minimum, 
bY'loa -potř'elb:ná unilfikace daně ,z prříj .mu na zá
,kLadě starého Tla1kouskéha záJk'olna velmi usnad
něna. naň důchodová vy,chází z !l'yzího sikU
tečného důchodu 'zji,štělného z hrubého dů

chodu 'po 'Odečtení všech k jeho dosažen.i, Z'a

bezpe,čení 'a udržení učiněný,ch výdajů 'a t'o 
.na Ika.ždý Iflolk, Ježto se daň musí :přizpús'oib'iti 

'všem z'měnám, ať 'příz,:t1'ivým, 'ať nepřiznivým, 

jimž důchod mok ·od roku :podléhá. Daň tato 
za.s,tihuje hoslpodářský subjelkt ,podle jeho cel
kové hoslpodá.ňské si,tuace, jak ,se uk,azute v dů
chodech v závlaZ'Cích ,a v 'O'st,atních IŮ's'ofblI1ích 

po:mě!l'ech, Ipůsobíciclh na jeho, !hos'podářskou 

zdatnost. Plroto jedině př,i ,této dani, jež po
stihuj e ceLkový dŮ:C:10d, I}z,e :sta.no,vi,vi daně

pros,té ,m-i:nimum, t. j. hranice, d·o které dů
chod, nesvědčící 'již o daňové Ill·os:nosti, se 
() svob'O zuj e; Jen ,pN této dtani !!:ze provésti pro
gresivn.í vybudování s'azeb, j e.ž ul'elhčuj-e ma
.lý.m 'a z,atělžuJe důchody větší; jen. při Wt'o 
dani 'lz,e ·př.ihHžeti lk !Úrokům z dluhů a Jiný'ch . 
břemen la pa'k k těm všem oB·oibním illldirvi
due:lním .zv,láštlI1'Ů's'tem k.alž,dého zdaň:ov,a,ného 

subJektu ('os'aby s'amyo so.bě Istojící, !r()d.ina, 
počet dětí, 'VýdMek členů Irod'iny atd.). Ty'vo 
·pŤecmo1sti daně důchodové přiV'odIHy, že nový 
·zá}k,on IZŮlstává Bi'ce záB'adně pN staré Ik:on-
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stTulwi s'taTé daně z .příjmu - dnes důcho
dov é, ·ale hledí zárroveň daň tuto dM·e vybu
dovat, ,aby v hu do'Uclno sti ,o.pravdu Imohla bý,t 
d,aň tato záJld,adem ,nového daúového systému. 
Pi'es uv'edené j:i'ž ,př·ed-no'sti, nevyk,azuj·e tato 
daň těoh výtě'žků, Ijež hy zasluhov,aila. Bodle 
st<1tilst'iky z 'Čech, MOJ'lavy ta Slezs,ka '('na 6 '10-
vensku a ;Pbdka,r:pat'ské Rus'i' iI1emá;me hez
pečných d,at) bylo v těchto zemích poplat:níků 
daně důchodo'vé: 

v po'ce Ulig.S 242:.1307 t. j. 2.64% ohyv.atels·tva. 
W1l3 610.429 5.99'%; " 
1920 7127.062 7.,26% 

Z t.albUJllky lna Istr. 36 patflnol ·že výv'o'j daně 
důchodové iIl·epolSltupuje Ú'mě'I'ně při- vš ecih 
pramenech dúchodových. iN e'ní pře'ce možno, 
aby odv'ozený důchod ze ,služebních pl.a.tů 

podl'e st,avu .z r. 191r1. (40·'93%) Irovnal se pea."
centuelně i ,ahs,o'lutně celému dúchodu ze sa
mo:sta'tný,ch pod!nilků ,a Ilm.:pitál'Ového jmění 

dohrom.ady ('29'.05% + 112'19-%). 
Kde jB'Ů'U Ipřfč1iny? Ji,stě Ipředevším v ikom

plik'ovanosti a l"ůz'notváll"nosti zák,ladu. Za
chytit důchod ,chrulupníika, živno·stník.a, ob
chodníka, statkM·e, tová!rníika, velk,os't'atikář,e 

- k tomu je IjiBtě ,potřebí talk Túz:n'oTodých 
zna,lOlstí na,šeho u,os,podáJřského živ,ota, lŽe B'e 
z'říd,ka jen 'sejdou tyto zmalo~,ti v jedné olsoh
nosti. Ved'le toho i řízení ve věce'ch daň<ových 

musí 'být zdokonal'eno; o to ,se po.kouŠí tento 
zálwn. Nestačí ()'vlšem zrukon; Hdmin'iBtr'ativ,ní 
státní apa!l'át ~musí být vY'zbll"lojen takovými 
kv.ahHk'ov,aný,mi s i'l.a mi ·a tak()vými teoooic
kými prostředky, aby d bez ·zaklročení trestního 
mohl 6'e d,opátr1ati Imateifieflní pir.avdy - jed-
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ním ISlovelffi nutno vybudovat lDátlerŽitě daň'Ů
vou t echniku. 

Koneč;něnařílkala si důvodová z,práva d na 
nesprávné ,a nízké přizmává'llÍ. Nechd t'ent'o 
zjev popka,ti, ale ,chci .hozálDoveň vY1svět1iti. 
J estlri tS,azha důchodové daně 'stálý!ffili váJleč
ným'i při'ráJžk,ami rOlSt,la nad ,slkute čm'Ů'u no,s
tll'OlSt 'hos!podářských .su'bOelktů, je,stli vedlle toho 
i daň výděl,k'ová 'Pře:máh.a'l'a svou tÍ'živostípl,a
tební ISChOrpnolS't :naší vý'roby a ohchodu, ,paik 
není sice úplně omluv'i,te'lná, 'ale IHstě vYlSvětM
telná obrana ,ohDOIželné výroby v nižších prři 
znávk.ách . 

Ailiy v Itěcht,o věce'ch mohla na,stoat ná
p.rava, ižád~aa,i j,sme, a ,by d,aň důchodová byJa 
snížena ne o. 40%, a,l,e :0 50%, t3.lk j,a-k tOo či
InHa v :pm311edním'i ,st3.ldiu . lS,tudie Bečk,ova. 
Nebylo nám rvythově,no, 'ale ,s,líibeno finanční 
sprá vou, 'že IpN výdě1llkové dami za to půjde 
fin.anční ,srpráva s'e lS,alZhamj 'dolů . V té vě,cri 
optl"oa vdu nám tbylo 'č,álste,čně vy/hově,no. 

PII"oVi ·c,eaé ipř,edJ,Ooze ,o da,ň.ové J:e:fOll'iillě , 
li :piroti 'záJk,oln:u !U1sn es e.n ému , vznesena, hY11la 
námCitka /lles'odá.l;no/stri, tba 're,ak,onmstL TU!to 
lIles·pra v,edli vou klI'Hi:k.u Inej/lépe rvyv,rací 1P',rávě 
'ko.nstrulkce daně důchodové. Zá;sada, aby po
kud mOržno :každý IpI.a,til daň - je V'l.alstně 
důrs,ledke,m 'polit~,cké delmokracie, :je to rub 

'olb,čamský'ch Ipráv. Je-IN daúové hř'e'ffi.e:no r,ozll,o
ženo pokud ID'ožno .na nejškší vrstvy ,otbyv,a
tellStva, :př.ipoutáv,ají ,se tyto vlI',s'tvy ,k veřej iné
,mu 'živ'oltu a 'zvlláMě Ik hOlSipodáJřrs'ké jeho 
čá,sti. Vz'roste Um ve veřej/llém n,ašem 'životě 
PO{ř,ehná hos'podá1rnorst. Zákon Ovšem s nále

'7ci t'oupeč.lrivo:stí měří lIlosnost Ikaždého daúo-
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vého su'bjektu. !PN důchodech do 20.000 Kč 
stanoví pouze ;nízký 'paušál 2 %, ik1teorý 'se s,rá'ží 
pf,i výlplatě 'm:zdy. IStanoví 's,e tedy ,s,aziJJa nízká 
a z,půs'oh vy,bííI'ámí je ,také nejméně tíživý; je 
t,o způs'ob, ade;rý UJžívá odb,olf,ová ,o,rganisace 
při vy,bí:rání twýchpř:ís:pěviků. Toto srálŽ'ení 
Z% daně pI~ov.ádí se u vrše,ah gážilstů, tedy nej-en 
děrlnÍJků, 'ale i 'liředm.ílků ,a 'z,řÍlzemců jak aktiv
.nkh, ,ta.k rpensj'onovtanýCih. 

'Ú'pr.ava nezdaněné'ho minima j-e rprovedena 
oprr.avdu ,spravedlivě ta,k, aby iVšedmy ,indi
v1iduelní, .jmelnov'itě rodinné ,poměry daňového 
sUlb1j-ektu byly rel~'pektovámy. 

ISazby IjlSlOoU sníž,elny ' průměrně o 40% a 
jmenovitě v niž'ších Isa'zbá'ch, :kde s'l'eva do
'sahu'joe i 501%, :je vidět, ja.k zákon dbá ,sodální 
Ispravedlnosti. 

ipj"i hruíbém důchodu 7.000 Kč pJatU dosud 
sV1oibodný ,i ženaty Illeib n.eženatý oS 1 dítMem 
108 Kč, 'ženatý lIS', 2 dětmi 96 Kč, dnes, nebude 
'platit př,i tomto důchodu nikdo. 

IPlři důchodu 8.'200 iKič plattil dosud ať svo
hodný, 'ať ,ženatý hez d ě tí, nebo ,s 1 dítěte,m 
162 Kč, Ip.odle Qlsno'Vy hude platit 10.6, R,č. 

iP:ři důchodu 9.~OO [{IČ Ipl.at'i,l, dosud ať 

SV'O'bodný, ať ,žen.atý bez dětí, neho s jedmí,m 
dítětem 1915 Kč, :podle nového ,zákona hude 
platit Isvobodný a ,ženatý, ,bezdMný 136 Kč, 

ženatý s jedním dítětem 122 hč, s 2 dětmi 95 Kč. 
IPlři hrubém důchodu 1.;100 K,č 'pl.atH dosud 

ať Isv,obodný, .ať 'ženatý Ibez dětí, Inebo oS jed
,ním dítětem 2183 'Kč, p.odle nového lZáJk,on.a 
hude !platH svobodný ,a 'žen rutý hezdětný 1090 Kič, 
ženatý s jední,m dítět,em 171 K,č, oS 2 dětm1i 
138 Kč, s 3 dětmi 95 Kč. 
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1Ptři hlfooém důchodu .16.0000 Kč platil dosud 
ať sv,ohodný, ať ženatý bezdětný, nen lIS jední'm 
dítětem 594 IKč, 'podle .nového zák,ona, bude 
plati!t svoboéLný a 'ž,enoa,tý bezdětný 400 Kč, 
že:natfr s 1 dítM,e,m 360 K'č, 'želna'tý IS, 2 dětJrn:i 

280 Kč. 
rPlřjlk'ládárrn Ipřehlednou tahulku ,sa'zeb daiIlě 

důchodové Ipři h'l'\ubé:m důchodu od 7.000 Kč 
do 30.000 Klč a to t.aJk, 'že z tabulky je zřejmo, 
kolik poplatnílk 'pl.at1ill ,na dani důchodové do
sud a koH.k bude platit 'Podle nového 'zák'ona. 

Svobodný + 1 čl. rod. I + 2 čl. rod. + 3 čl. rocl. 
» » » » 
i> i> i> i> o o o o _»"0 

"O ~ i;J i;J ~ .0
0 o "O "O "O 

;:l..<:l ;;; ;;; o ;;; o ;;; o 

~~ <ll <ll ~ <ll o :; o :; o o 
'd 'd 'd "O "O :; 

7.00J 108 108 108 96 
8.200 162 1006 162 106 162 95 13t 74 
9.200 195 136 195 136 195 142 16i 95 

11.000 283 190 283 190 283 171 23 133 
12.000 324 220 324 220 324 198 283 154 
16.000 594 400 594 400 594 360 522 280 
20.000 1122 600 1014 600 976 540 883 420 
26.000 1681 9JO 1608 9JO 1460 810 1268 630 
30.000 2093 1265 2002 1210 1820 1100 1820 990 

+ 4 čI.:rod. + 5 čl. rod. + · 6 čl. rod. + 7 čl. rod. 
» » » » 
i> i> i> i> o o o o 

"O ~ "O ~ "O ~ "O ~ 
;;; o ;;; o ;;; o ;;; o 
o <ll o <ll o <ll <ll 
'd :; "O :; . :; o :; "O "O 

96 
108 68 
162 95 108 57 
195 110 137 66 96 22 
398 200 283 120 195 40 108 
690 300 322 180 392 60 234 
976 450 765 270 594 90 392 

1613 880 1461 770 1268 660 976 55) 
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Z uvedené tahuBky joe vidě,t, oč je zvýšené 
mri:ni,mum daněp~o,sté a j,a,k Iprávě v nižších 
sa'zbách }sou značn~ 'slevy 'v d,a,ni důchod,ové, 
jež někde dosahují a'ž 50%. Uvá'ži-li se vedl8 
toho,že 'při pŤ.Íjme'clh do i20.000 K,č bud,e se 
vybírati daň. 's'ráž-kou ve smyslu § 2'8 ,a ná'sL, 
kte'rá bude činit po ode'čteni pa:uš~lu 20% 
pouze 2% , vysvi'tne z t oho, že právě utě'ch 
lliižškh Ipl,atů, j,a"k dMnic,ký,ch, t.a'k z a.městna
.neckýoh a úřednických (pensisty v t,o čít'!lle), 
hude daň. j e,ště llliŽJší. 

V dúchodové .dani, j atk.o ve všech ostatpích 
daních, měl být proveden dúsledně z,áJkaz pře
ISUlnu IpřÍlIDé daně s jedné os,oby na dr~ou. 
Toto ustanovení vyísl,ovené v,še,oiboecně v § 341 
dotýlká se v § 17 důchodové daně dtellně dme
novitě sOUik;r,omých medníků, za které pbdlle 
dosav.adní 'pr,ax.e ,a podle k,olekvivnfch smluv 
pllatili daň. zaměstn.av,atellé, Itak,že · ve 'VÝ.ši 
vyplác,eného platu Illehy,la oibsaž,ena daň., ale 
s,právně vza'to, 'mM vlastně úiředník ,o to, vyšší 
plat, co činH,a dlaň., iktelI'ou za ;něho z,aměs-t
na v,ate'l !pLatil. Kdyby byloo nará'z uII,o~eno 
'Ú.io,ední,k,ovi, aby sli sám d,aň ip[,a,til, 'p.a!k by s'e 
to nesrovlllávM'O IS, dnešními !mzdovými poměTY 
souJu"iomého iÚřednktva, poněv'3idž při j'iclh vy
měř,ování byloo vlždy Ipočítáno IS Um, lže zaměst
navatellza, 'úřednik,a d,aň. za'platí. Nellze, nelŽ 
souh'lasit IS ,to'u 'zásadou, ktelr,ou vy,s,lovlÍl ministrr 
financí , :ž,e každ,ý pop.latnílk má doUt tíhu daně 
sám, ,poněv,ad.ž den rtÍ'm je hos:podářsky slpj.at 
S'f' státem a má interes, aby ve Istátě Ise poklud 
možná lš'etřHo , ,poněvadž výdaj e ltaJké na nělh'o 
do~éfi,ají. Pfecházime-llli všfclJk :k ,těmto novým 
zásadám, pa\k nutlno ,poskytnout určitou Ilhůtu 
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k to,mu, aby se hospodáŤlské, jm,enovitě mzdlové 
po'měnt těmto novým zásadám ,př,iz,půs'ob11Iy. 

IProto js'me vymohU, že ustanovení tato 
§ 3'411 ,a I§ 17, odst. 6., Illa!lmdou 'Úč:i:nnos'ti teprve 
za 5 let ,po vyhllášení t ,ohot'o zák'on,a. Tím je 
dána dostat-e'čná lhůta k tomu, aby 1I1lIzdové 
.a 'pl,atové ,poměry buď v ;kole'ldivních sml'ou
vách, nebo individuelními ú,mluv1ami Ulpravi.ly 
se tak, a ,by vý'š!k1a mzdy ,si,anoven1a ibyJ.a 
s ohledem na to, že za,mě,~tnalnec Ihude platit 
daň. ze svého. Lhůta 5 ,r'oků stačí k tomuto 
; 'piř'iz,pús,obe'ní ,se nový,m ,zálk.orliOdáTný1m - IpO-

měrům. 

Uaňo,vá polVi.nnost. 

§ 1. 

Důchodové dani jsou podrobeny: 

1. Fysické osoby, které v tuzemsku bydlí nebo 
tu pObfvají dé1e jednoho roku, veškerým svým 
dúchodem. Avšak důchody z cizozemských ne
movitostí a podniků, dále s1užné nebo výslužné 
vyplácené z cizozemské státní pokladny jsou 
osvobozeny od daně, jsou-li v cizině prokaza
telně podrobeny dani důchodové nebo dani 
stejného druhu a postupuje-li cizina stejně pi'i 
zdaněni podobných důchodů z tuzemska ply" 

noucích. 
V témž rozsahu podrobeni jsou důchodové 

dani též tuzemci, kteří vykonávajíce tuzemskou 
státní službu mají bydliště v cizině, pokud tam 
nejsou podrobeni příslušným přímým daním 

státním. 
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2. Jiné fysické osoby důchodem plynoucím 

z těchto pramenů: 
a) z tuzemských nemovitostí nebo pohledávek 

na tuzemských nemovitostech knihovně zajiště
~lých nebo z majetku vázaného na tuzemsko 
nuceným' uschováním nebo jinými právními 

předpisy, 
b) z výdělečných podniků Lebo výdělečných 

zaměstnání v tuzemsku provozovaných, nebo 
z účastenství v takovém podniku nebo zaměst
nání (na př. účastník společnosti tiché, veřejné, 
komanditní, společnosti s ručením omezeným, 
majitel kuksů), ' 

c) ze služného nebo výslužného z některé tu
zemské pokladny státní, zemské, župní, okresní 
nebo obecní, aneb konečně 

d) z t!antiem, podf,Olbených dani podle § 183. 
Držba akcií, podílní ch listů a podobných cen

ných papírů nepokládá se za účastenství v pod
niku podle lit. b) předchozího udstavce. 

3. Fysické osoby, které nebydlíce v tuzemsku, 
pobývají tu dobu kratší jednoho roku za výděl
kem, důchod~m ia pobytu v tuzemsku získa-

ným. 
4. Neodevzdané pozůstalosti podle ustanoveni 

§ ~4. 
Ust3.novení § .1, je~ v p'od!s;tatě !Shoduje !s,e s . § 153 dřívěj

šího zákona O' oS'D,bnich daních, ,stalnDví všeDbecně, kdO' 
dani dúchodové JSDu pDdwheni. JSDU tO' zá.sadně jen D,s'Dby 
fy,sic.ké. J ,e,dinDu 'VýjimJku činí ne Dde:v:z,da.né iPOZústa.lDs.ti 
(hod 4.), jež j,sDlu vla.sině iPDll:.ra.čDváním ze,snuléhD daňo
véhO' subjektu a jehO' daňDvé pDvinnDsti. 

USJtanove,ní § 1 nečiní zásadJllě ro~dílu me'ZÍ příslušníky 
če;skD,sloveIlJské republiky a cizími státními Db<č,any, takže 
JSDu všichni v témže rDzsahu dani pDdrDbeni. 
nčelem ustanove,ní 2. 'Věty bDdu 1. lest zabrániti dv.njímu 

zda,nění s cLz.ími \Státy, pDkud tu ,není zvláštních úmluv 
o zamezení dvojíhO' zda,nění. Výlpoč,e,t pramenú ,teri,tD,riálně 
na tuzemsko vátzaných (bod 2, lit. a) jest taxativní. 

Osvobození od daně. 

§ 2. 

Od důchodové daně jsou osvobozeni: 

1. Hla vy cizích států a jejich průvod, diplo
matičtí zástupcové pověření u vlády republiky 
Československé, jiné osoby, jimž přísluší podle 
práva mezi'llár'odn~ho exterritorie.!lita, a konsu
tové z povolání cizích států i s příslušníky 

svých rodin, a to z veškerých důchodů kromě 
důchodů z pramenů jmenovanýCh v § 1, č. 2, 
nejsou-li ovšem československými příslušníky a 
je-li zaručena vzájemnost. 

Osvobození v témže rozsahu a za týchž pod
mínek požívají úředníci a zřízenci, jichž ~mí
nění diplomatičtí zástupcové nebo konsulové 
z povolání užívají pouze ku pracím vyslanectví 
nebo konsulátu anebo ve svých rodiná~h. 

2. Osoby, které mají nárok na osvobození od 
důchodové daně podle státních smluv nebo 
jinak podle zásad mezinárodního práva, pokud 
jde o důchod, který neplyne z pramenů v § 1, 
odst. 2 jmenovaných. 

3. Osoby vojenské a četnické v činné službě, 
pokud jde o vojenské (četnické) . služební po
žitky. 

4. Osoby, které požívají přídavků za zranění 
pokud jde o tyto přídavky. ' 

5. Státní zamě;:;tnanci, kteří nemají podle spe
cielních zákonu práva voliti nebo volenu býti 
do Národního shromáždění, pokud jde o· jejich 
služební požitky le státní pokladny. 

Tento pal"a.gTaf ob.sahuje ustanovení O' osvDhDzení od daně 
dúchodDVé. 
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Osvobození cxteT'l'ito>fiá1ních osob se váže nyní správně 
na. po,dmínoku, že ciú státy v tomto .směru U1Zná-vaji re,ci
{moci,tu ohle'dně če,skOls,lovel1JsJrýcb funkcionářů . Os,v'obození 
to jest nyní ro,zšířeno i na příslušníky r{)dín jmenova
ných oM,b. 

Táto Ulstalnov'elIlí odpo'vídají § 1 zákona ze dne 9. lísto
p3Jcl;u 1922, Č . 331 Sb. z. a n. o úpravě .osv'obození o,s,ob 
exterritoriálních od státni,ch da.ní. 

Bod 3. Osvobození osob vojenských a četnických v čin
né službě povoleno byla us,tanorve,ním § 140, o,d,st. 6. plat'o
vého zákona ze dIlle 24. čerYllla 1926, Č. 103 Sb. z. a 11. 

Podl'e toho budou olsvobozeny ,od daně dů,chodové z po
ž1ťků z v,ojenské činné sluq"by 1P1ynorucích j3Jko orsoby (mu7.
stv,o) konají-cí presenční (§ 17 bra,nného zákona zle dne 19. 
břeZlIla 1920, č. 193 Sb. z. a n.) ne,bo další (§ 19 branného 
zákona) činnou službu a vše,chny 'os'oby v záloQ;e konající 
činnou službu podle §§ 22 a 27 bf8.nrného záJwna tak 
i všechny k'ate~o'rie důsto.iní'ků a rotnli,strů, krát.ce vŠichni 
vojenští gážíslté a 'Pak gážisté č<etn1čtí; ovšem a.le zŮis~anp 
d~ důcho:dové. pOdro,ben u vše,cb těchto osob celý jiný 
duchod, t. J. oely důchod kromě s,lužebních !požitků z činné 
služby. 
~ej,sou-1i osoby uved~ný~h kateg,orií v ,čirnné 'službě, jls,ou 

ovsem pOdrobeny dam duchodorvé í ze ,svého služe,bního 
příjmu. 

~~ída"V\k.y za: zranění jsou vždy o'stVobolzelIly ať je do,stá~ 
vaJl. O~??y vOje~'sJré v činné službě , a.nelbo 'olsoby z branné 
mOCl JiZ pro'Pustěné. Naproti tomu jsou důcbodové ,daní 
podrobeny 'pi'íjmy v:u,e,č'llých pošJwzenců podloe zákona ze 
dne 20. února 1920, č, ' 142 S,b. z. a n. a ze d,ne 25. ledna 1922, 
Č. 39 Sb. z. a n. 

U~s:taill'o.ve'~lí bodu 5. dáno do .zákona ,proto, že jsou ně
kter~ staim zaměstn~nci vyloučeni podle srpe,cie,lnich zá
konu z práva. v.oI.e'bmho do Národního shromáždění a je:st 
te'dy Is,pravedllvo, 3Jby byly tyto oso,by ,sotlrčaJsně o'SlVO'bozenv 
od .. p(}'~rínil;w~sti .. :platiti ~ůchOrdOvou da.ň .ze 'svýcb slUJŽ,ebních 
p,ozltku, JelZ JIm státm p,okla.dna vYIPlácÍ. 

Toho č~s.u jsou to žlllPa,né a okre,s,ní náčelníci, kteří ne
mCYh?u by,tl podle § 20, odst. 5. ústavní llSIt'ÍlIly členy Ná
:oclmho shromá~dění. ŽU!p'anům a {)kresním náče,lIIlíkům 
jS,OU v tomto směru na ro'veň 'Po'stavení v zemích kde 
žu:pní zř~zení zavedeno není (v tak zv. h1stor,i-ckých ze
mlCb), predlIl;:o.stové politický,ch úřa,dů ,prvé a druhé ,s,tolice 
právě tak, jako na Podkarpatské RUlsi předn,osto'vé .g,IÚž~ 
nov,skýcb úř31dů. 

§ 3. 

(1) Od důchodové daně jsou dále osvobozeny 
osoby, jejichž veškerý, v době pro zdanění roz
hodné (§ 4) dosažený důchod nepi"esahuje 7000 
Kč. U oso,b se ,čtyřmi příslušníky rodiny (§ fi', 
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zvyšuje se tato částka na 8.200 Kč, u osob s pěti 
takovými příslušníky rodiny na 9.20'0 Kč a ko
nečně u osob se šesti takovými příslušníky ro
diny na 11,000 Kč; tento pro daně prosté mini
mum stanovený počet příslušníků rodiny (§ 5) 
Slll'ZU]e se u vdovců (vdov) vždy o jednoho ta
kového příslušníka. 

(2) Toto ustanovení vztahuje se na osoby, 
které podle § 1 nejsou podrobeny dani veškerým 
svým důchodem, toliko tenkráte, prokáží-li, že 
veškerý jejich důchod - důchod podle tohoto 
zákona dani nepodrobený v to počítajíc - ne·' 
přesahuje částky daně prosté. 

Pnjem "daně pro,s,té minLmum" není a nikdy ne,byl to
tožným IS ,pojmem "exi's:tenční minimum", a je.st 'nutnn, 'a.by 
tyto dva zcela rozdílné pojmy ue,by,ly zto.tožň'ovány, jak se 
v o,byčejném mv.otě zhusta děje. Daně :pros,té mínimum 
n3Jznačuje hrani,ci, do :které s'e menší ,a malé důchody od 
d3Jně vůbec o SlVob OQ;uj i , jednak, je,žto se v těchto vrstvácb 
důchodovycb nep'l'e,rupokláldá už daňová z.půs,obllo,st, a jed
nak, ježto by ta,to Z'Půsolbilolst mohl'a býti vyjMř.ena -
i ~dyby ~de byla - jen daňovými čáJstkamí tak malými, 
že by se jejich ukládání a vybí,rámí setkáJvalo s,e ZIIla,čnými 
obtížemi technického rázu a nelbylo by úměr,ným nákladům 
spojeným s jejich ul,ožením a vY'bráním. 

Daně pr,o,sté tnÍtIl'imumč:inHo původ,ně 1200 K a bylo 
v roce 1914 zvýšeno na 1600 K. Mimo,řádné 'poměry /lavi
ně.né válk,ou, hl'avně ohromný p,okle's ,ceny peněz a z ,toho 
vyplývají-cí ,snížení životní úr,ovně zrpůs{),bily, že musilo býti 
přilk.mče,no k dalšímu zvýšení MIDě p,r,ostého minima na 
4800 Kč v fO.ce 1920 (zákon Č . 313/20 Sb . z. a n.) a na 
6000 Krč v l"ooe 1921 (záJkon Č. 336/21). 

Pro toto osvobození je:s,t rozhodným i 'P ,ři clůchode,ch , jez 
netrvaly ,celý rook, d~chod v tomto roce ,skute,čně ,do'cílený, 
a te'dy ne jako dosud, důchooel pře'Počítálvaný na částku 
celOl"oě.ní. Tato rposI.e,dní změna ,s,oUVhs,í se zrušením pra
me'nové theorie do,sud platné (§ 4). 

Dále třeha zdůra,zniti, že Uls,tano'Vení § 3 nellZ.e, co do 
otázky daňového ILatížení POS'uz,o,vatí !Samo o so,bě, nýbrž 
v těSlllé 'souvislo,srti iS §§ 5, 20, 21, po příiPa.dě !pokud jde 
o vrstvy ,p,o:p'latníků žíjících z me'zd a ,platů, ve spojito,sti 
s §§ 28 a dalšími, poněva.CLž te,prve ,timto s,rorvnáním vy
svitne, že 'se nej,en daně pro.stým minimem , nýbrž i da,l
šímli ještě us,tanorvenimi vy,cháze,jí vstříc těm, kdož mají 
nÍJŽší příjem. 

Mez,i p'říslušní!ky 'l'odiny počítají se nejen děti, ale i man
želka (§ 5). 
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yye v!Mním návrhu byl~ stan~,ve'né minimum 13.000 Kč 
pn }odlllě ~. ~ 6 d ě t ID i ; to odvadá proto., že v důsle,dkru 
souc3:Slr: ě pTlJa,té ~T?ěny ~ § 20, ods,t. 1. lit. a) budou po
platmcl s e 7 p r 1 s I u sn í k y rod..iny 'osvo,ho,zeni i při 
cel!korv.ém . důchodu .až fl.o 26.000 Kč . Dodatek, ~ýkaJ'Ící ,se 
vd·o.vcu. .!e~~ '~utny proyto, rub'y nebyl poško,zen 'v;do,vec 
(vdo'Va)? Je'Jlch2 b9~·odál'slká sItuace se ovdověním .pravi
c"\le'lně ll1Jak ne1zle!p'suLle. 

o.~o>by ,y kt~ré v tuzemsku nej,solU podI.e § 1 pOdvo,beny 
d'anl ve~k,erym důchodem, j,1!ou ocl 'daně důcbo'dové 'osvo
b(}~en'y .1 'e~ tebdy, !p,r·okáží-lí, že ve,ške'rý je,jicb důchod 
t. J .. ~ak duc~Od v tuzemsku dani p,odl'iolbený, tak i důcho'ci 
v cHuně dam y podIo~en'ý, n~p,řesa,hUJ.ie mi,nima v 'oCLs.t. 1. 
uvedeného. PresahuJ'e-li vesk erý dilchod takových osob 
dll:n~ ,pro'sté ... min,~m.uJlD , ale. důchod tUlZelmský sám o s'o,b ě 
~l§l~a u~:a~:,~~~u~e, zdam se tuzemský důchod sazbo,u 

Údobí zdanění. 

§ 4. 

(1) Daň se vymeruje na každý kalendái~ní 
(berní) rok, když prošel, z důchodu dani podro
beného, jehož v tomto kalendářním roce bylo 
skutečně dosaženo. 

(2) Nekryjí-li se pravidelná obchodní obdob] 
poplatníkova s kalendářním rokem, vyměí'í se 
na poplatníkovo přání daň místo podle kalen
dářního roku na podkladě obchodního (hospo
dářského) období, jestliže t'Ůto zahrnuje období 
jednOho 'roku. Zdanění dlu žno položiti za zá
klad ono obchodní období, které se v přísluš
ném kalendářním roce končí. Změní-li poplat
ník se souhlasem vyměřovacího úřadu obchod~ 
ní období jednou již zvolené aneb přeruší-li do
savadní spojitost jednotlivých za sebou ' jdou
cích období, dlužno na přání poplatníkovo vzíti 
za základ zdanění obchodní období, nehledíc 
k jeho trvání, při čemž nutno, končí-li se v dů
sledku takové změny v témž ka.lendářním roce 
několik období, výsledky jejich pro zdanění se
čísti. Nastane-li změna nebo přerušení obchod-
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ního období bez souhlasu vyměřovacího úřadu, 

má tento na vůli vyměhti daň buď podle ob
chodních období ve smyslu zásad předchozí věty 
anebo podle kalendářního roku. Vždy však 
nutno dbáti, aby žádné důchodové vbdobí ne
uni.klo zdanění aneb aby se k němu nepřihlí
želo dvakráte. 

(3) Jinak se přihlíží ke všem ostatním pro 
zdanění rozhodným pomerum podle stavu, 
který tu byl koncern prošlého, pro zdanění roz
hodného r'Ůku kalendářního; zanikla-li daňová 
povinnost dříve, podle stavu při jejím zániku. 

(§ 4 přínáš~ dvě význ:a.~né ,no'V'oty. Pr·vní - povahy úl!~~ 
formální - .l est v tom, ze bude základem daně na urclty 
kalenclář,ní rok, kte'rý hude záJ))ove·ň rokem be,rním, důchod 
tohoto roku, kdežto dosud byl zdaňován důchod 
roku předcházejícibo . Dos3iv3idní ,&truv zavdával 'pd'tč.iny ke 
stížno&tem mnohým p,o,platníkŮJlll, kteří ne'chtěli rozuměti 
tomu, že mají na určitý r'ok platiti daň, a.čkoUv v tomt~ 
roce neměli .ii.ž žádného 'důchodu. Za:pomínalí ovše.m, že se 
~c1aňuje důchod z roku 'předchá.zejíci ,ho . 'l1akové ,omyly ne
budol\l v buclo>ucnu moiné, ip,oněva.clJž bud e p ~ p I a t n í k 
p I a t .í t i daň z a ,t e n ·r 'o k, v e kt e r é m měl d ů
c JJ. 'o d. VyměŤení daně bude Is'e mo'cí p'vo,vé18.tí, až důchod 
toho onoho roku berního bude znám, t. j . . až tento rok pro
jde. Následkem toho·to ustanovení důchody ' ,z TOmU 1926 ne
bud,ou zák,l3idem zdanění r,oku 1927, je,žto tento r,ok bude 
se zdaň'ovati podle skute,čného důchodu v tomto mce do
sa:želllého. Tak třeba l'o'zuměti tvrzeni, že rok 1926 vYIP'adne 
ze zdanění. A,by státní pokl3idna ..... než vqde vyměření 
daně provedeno - ne,zůstala ' úplně be'z p,říjmů, bylo nutno 
zavésti !placení 'daně předem (§§ 269 a 270): Tyt·o pla.tby 
činí sp,látky na daň, která hude teprve v budouemu vy
měře,na , a Z3Jpo,č,tou Ise do kone,čné nále,ži,to,sti 

Druhá po'dstatná změna, kterou § 4 'pHnáší, je'st OIpušt ění 
t . zv. p.rameno,vé theorie . Tato záležela v tom, že na určí,tý 
berní rok mohly býti zdaňovány j-en talt10vé důchody, je
jíchž pramen na PQlčátku ,roku zde byl. Qprámi.ěno's,t tako
vého po,stupu byla odůvo,dňována zejména úvaho,u, ie po
platník je.s,t nej,schopnějším platíti, pokud má pramen dú
chodu. '1'·0 jest ,sice theoretioky 'SlPrávné, avšak pralks·e uká.: 
zala , že i tato theorie selhává v p,Hprurue·ch, ve :kterých po
pla,tnik na po'čátku roku měl důchodorvý !pramen, který po
zději - a však di"íve ne,ž po,platník 'o,bdržel daňo'vý předipis 
- zanikl. N,a, druhé ,straně měla 'Pramenová the~IÍe vážné 
vady. Jedna byla v tom, že za vláAiy p.ra,menové tbeorie 
pravidelně ni,kdy nebyl postiže,n skuteČlllÝ důchod, jeho·ž po
platník za trváni ISvé ,berní povinnosti ,dosáhl. Ne,boť na 
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pn',ní rok berní povinností mohl bý_ti ~daňován POuze t. zv_ 
praV'děpodobný důch{)ď be-nního rolLu, ježto Isku,teČiný dů
chod v &tISe ukládání neby.l a nemohl býti Zlnálll. Za to důchod -r.ok,u, v němž důchodový prame'n zanikl, nelbyl zda
nění vůbec 'Podroben. 'Ilento 1l0,stl1(p poškozoval jednou s-tM, 
jedno-u POplatníka lPo.dle toho, v jaké re.Jaci byl důchod 
počáte'č,ný a důchod ko,neč'ný. Další vadou pra.meno-vé 
theorie bYlo, že důchod z pramene, který VlZniJrl PO PoO_ 
čátku be-rního roku, avšak z'anLkI před jeh.o 11 roďritím , ne
mohl býtí vúb·ec zdanění podroben. Tato V1ada byla zvláště 
těžce PocHována za války, -kdy P orplainí ci, PfO.vozující vý
Dro,snÝoboood !Pouze ll'o čwst r,ok,u, nezaplatlH a.ni haléře 
damě, a.č d-osáhli znaČrDých zisků. Pro d11chody, které ne
byly vázány na určitý pramen dů·cho.du (jako na př. 10-
terní Výhry), nermohla .prarmen{)tVá the.orJe v11bee přijíti 
v ·úvahu. Pramenosvá theorie Viedla twké k čáls:te,čnému 
dv-ojímu zdaněmí, a to v ,těch případech, kJdy bYl rl: je,cl;noho' 
d11chodového pramene, aniž ,terIllto úp,Ině zarnikl, .opatřen 
jíný, nový pramem důchodu. TaJi na -p,ř. kou!pil-li někdo 
v 'pro:sinci 1922 ze svého bankosvního vkladu dům, byl 
zdaněm na rok 1923 zceloročniho P'favdě:p-odo.brného důchodu 
z t.ohoto domu a z úroků, které vklad v ,r.oCe 1922 skutečně 
vynesl, porněvadJŽ na 'po-čátku berni,ho roku byly zde dva 
prameny duch-odu (vklad a d11m). Při zdaňo_vání Iskutečně 
dosaženého důchodu, jak j,e ná'Vrh záJkona zavádí, zmíněné 
vady nastati nemohou. P.oplatník -zda,ní 1P0u'ze důchod, je
hož ·skuteč-ně d.o,sáhl, lhos,tejno, kdy pramen důcho,du vznikl 

," bo zanikl, jak dlouho trval čí měnil-li ,se . Předpoklá_ 
dajíc, že důchod bude zcela ;správně přiz,nán, za{platí p-o
pla,tnik za cel,o·u dobu trvání své POlPlatnosrti daň jem z to-ho 
důchodu', jeho·ž skute'Člně za celou tuto dobu do'sáhl. Po
škození některé strany (státu n. popiatníha) bude nemožným. 

Důchodem ·skutečně dosažlnÝrm podle odst'avce 1. rozumí 
se 'Úhrn všech d,o'sarŽerný-ch dílčich p-říjrnů .p-o ode'č,terní :při
slušnýehsrá0ek (§ 7), ať Ip'opla.tní<ku plynuly P'O celý r.ok 
nepřetržttě, ne,b·o jen po jednu čás,t rotku ne:bo !pO více částí 
rotku s, přerušením, ne-bo bez přerušení a ať měly ráz 
trvalých ·nelbo d·očasrně se .opakujícíCh ne,bo jen jed.norázo
vých ll-říjmů (na př. vJ'hry na loO,s). 

Odistavec 2. § 4 ro'zváldí myšlenku zdarnění P{)dle o-bchod
nich, s kalendáňnírm rokem ,se nekryjí,cích závěrek l1'o-p.Jat
ní-kových, k.terá v hrubých 'o'brYlsech byla již obsažena 
v dosarvadním § 156, ().(Lst. 4. Us:ta'uo'Vení, že změna je,dnou 
z'V'olerného o,bchoOdního obd-o,bí jelst, .pokud jde o platno-st 
tohoto období pro ukládání daně, vázána souhlasem vy
měřovorucíhro úřadu, rmá čeJri,tj_ zne'užívání, ke kte,rému do
savadní znění § 156, {)-ďst. 4., v pr3iksi vedlo a které zá
le,želo v tom, že POlpJa-tník mohl lirbovo'Lně a kdykOli ob
chodní o,bdobí rměnttí ·a tím 'Podle toho" jak se mu to 'da
ňově h-odi,I-o, IpŤe-sunouN zisky, rersp. ztráty z jednoho .ob. do'bí d-o druhého_ _ 

Úřad zpravidla pro~erví Slo'uhla.s s-e změnou bilančního o.b
dobí, jen k.dyž to bUde u lP-orplatnika věcně -odůvodlněno, 
t. j. když bude změna vyhav{)·vaÍIiJ hO-SlpOdářským poměr11m 
toho kterého pO-clni'ku a když slo,učasně me,bude -touto. změ
nou yča.sné zdanění z.nen}<Q,Žrllěno ne-bo státní lPoklardi.na po
škOrzena; p(}škoze'ní t·o by mohlo na-stati ~ejména u pO!pl~t-
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. . aby tím vyko-• v t v 
• • bilanční ohdobl měm, _ 

uika, kt~ry C3iS, el~nční výsledek. . , 
nával vhv na ~l v. důsle,dkem z.rušerm p,:amenovó 

Odstavec 3. Je-s,t dalslmd ad:nich ustanov.em v torně 
. -akož i z.měny olsav . . t zák,l'3id.erm dan theo:~, )e důc!1o,d kalendář,ního rotku J~,s hž tento od,sta vec 

sm~s··ž 'r:k vyměřené. Jako 'p:?rměry tllťšt~lCporplatníka a :~~av ~al ~ pi-'chází v úvahu zvlás,tě brrům přihlížetí podle Jich -],~,~~. ;,o<d.~y a dlužno Jr. t.ěmt~ )~:dářníh~ roku, 'PO yří'l?a.c)ě, 
;tavu koncem toho kt-e.reho t adHve podle s,tavu pn JeJlm 
zanil~la-li daň-ová. povmnos 
zániku. 

Důchod domácnosti. 

§ 5. 

daně důchodové jest hlava Poplatníkem . 

rodiny. d '~ 
Zdanění jest důchod omav (2) Základem d o hod 
.. ť tím že se sečte uc 

nosti; tento se Z]lS 1 'v, 1 v 'ků J' eho ro-
. d o hodem pns usm v' 

hlavy rodmy s uc v , žitky těchto pn-
diny, vyjímajíc sluzebm po . 

slušníků podle § 11.. kládá se osoba', která, 
(3) Za hlavu rodmy po t' dvou neb více 

vl' dnotné domácnos 1 
stojíc v ce e Je v" t 1 v ostatní osoby jsou 

t de a ndl a {ze . 
osob, tu o ve , ých případech po~ 
iejí vůli podřizeny. Ve spo:n 
kl' dá se muž za hlavu rodmy. v 

a ácnosti jest zalozena 
(4) Příslušno~t k domfaktiCkým spolužitím. 

buď manželstvlm nebo, letilé dítky 
ď jsou dale nez Příslušníky ro my . ') žijí-li s hla-

(vnukové, past'orkové, SCh?VanCl,' t 'm 
vou rodiny ve společenstvI domacnos m ~ , 

'k v depsanou dan, ma (5) Zaplatil-li popJatm pre v v V' d' a 
. ., v, t' která pomerne pnpa a n 

stran oné JeJI vc~s :' . ořadem civilního 
d O hod příslusmku rodmy, p t ' 

uc 'k náhradu pro I práva uPlatňovatel~ý naro na 
t.ěmto příslušníkům. 

. rustavce § 157 ve spoj~~í Široké ·změní d~~'~vllidim~-o :~g;ilO v prak-si 7Jnačné obhze 
'j náSlledujícimi vYJ1mkllml 'PUl 49 
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a vedlo ke stálým konfliktům s po.platníky, kteří sí vyklá
d,a,Li p'o /svém 'Z1půs'o lbu, kdo je/st ne'bo není přísLušníkem 
clo.mácno.'s ti a k,terý důcho.d ,spo.le,čné clomácno./sti plyne čili 
n ic. Aby se tal'::ové ro.,zlJo.ry po.kud ;rrwž,no zam e,z,j] y, s,tano.vi 
záko.n str,iktn ě, že k dl:'!cho.du hlavy ro.di1ny (mis,to dří
vějšího. pře'dno.lsty d,o.mácno.sti) ,při!či.tá se za vše'ch ,o.k'o.l,no.:stí 
dúcho.d phS:luŠl1íků weu,ny, kteři j,So.u úrčitě o.zna,Čení. Za 
Pi"islušniky ro.'diuy po.kládá záko.n - jak,o. v Německu _ 
po.Uze druhého. ma.nže·la neb 'o.'so.hu s hla,v·o.u ro.rdiil1y faktic.!;:y 
spo.lužijíCi, dále ne'zlet il é rde.s·c·elndenty, .nevla,st.ni děti a scho.
vance popIatníko.'Vy, p·o.kud 18 .ním ž1jí ve ,spo,le,oe,nstvi do.
mácno.stním. Důcho.d a,sce'ndentů po.,platníko,vých a jellO 
zletilých dětí ·ne,bude se p'ři'čitati, poněva,c12 ,tyto .o.so.by _ 
i když výjwlCIčně Ži.jí v rodině ,po.'Plat.niko.vě _ mají ,p.ra
vĎcleln ě ,s,a,mo/staIÍlný Otlcho.d, s nímž Ji.bo·vo.lně nakládají, a 
bu.de pro.to Ispraved livěj ším, budo.u-H jim cla,ně ukládány 
samo. s'tatně. VMyť právě př,j ·čítán í rdi'lcho.du ascelldelltCl 
po.platníkových a jeho. zletilých dě,ti bylo d·o,sud předmě
tem stálých stížno.lsrtí. 

Z těcht.o. cli'IVo.rdů právem o.,l1'1elZu,j'e il1á'Vrh záJ'o.,na o.kruh 
o.so.b, jichž cli'lchod se má přičitati. na p-ří's lu šníky, :kteří 
pravLde.]ně tvo.'H užší ro.d.inu'. DúclJo.d těchto. o.,s'o.,b bude 
všaJk za všech o.k,o.lno.lstí přičítáJn, ať už cuo Isvo.]e,č,ensrt'Vi 
clo.mácno.stníb.o. 'plyne čili nic (na p,ř. je-li ukládán); za to. 
bude míti o.všem hlava ro.{Hny 'P'ráv·o žáda,ti na svém 
pHslwšniku náhraclu ·p,řiměře,né čá/stky daň,o,vé (od,stavec 4.). 

Slu,želb.ni IPO,ž,itky ,po.'dle § 11 - ať pře,sa huj i daně prosté 
minimttm čili nic - ,nebudo.u nik'dy ;Pl'ičitány k důph!o.du 
hlavy wdiny, p,o.něvadž bllldo.u platiti p,ro tyt.o. Po.ži,tky 
zvláštní ulstano.'vení §§ 28 a dalších. 

Ocl,st . 5 . .clo.lsava.c1ního. § 157 Gpoři,s'pě'Vky mezi 'blízkÝmi při
bUZlnými) /byl 2aI-aděn jako. ho.cl 2. § 15 a o.dstavec 6. (ru
če.ni pl'is],ušnikti ro.'cliny) jako bo.d 5. § 264. 

T1"o.h-lí jedno.tno.u d 'o.mácnost jediná o.lso.ba (Jako. samo. 
statný muž svo..bo.dný neb beZlf]ětný vlClo.'vec, samoSJtatn:i, 
n~pI1o.,v.claná il1eb o.vdovělá be,zrdětnáže,na), jelst Isamo.,zřejmě 
hl'avou ro.diny a tedy Po.'pla.tnikem tato. ,o.soba. 

Okruh přislu š,niků ro.díny v o.d,st. 4. nruz.na,čených je,st 
užši nežlio.lkl'uh o.'slo.,b, na něž lPřÍlslu,ši hlavě ro.diny 
sniženi damě po.dle § 20. 

~p/o.leče,nství do.mácno.stni jest melzi hlavo.u r,o.di,ny a 
o. B,o.bami v od'el . 4. uvedenými, žijí-li ,tyto. ,o..s.o.,by s hla'Vo.u 
r,o.di,ny ve slplOtřebnim Isop.o.,le/oensltvi, t. j. c1o.ls,tává-.Ji se jim 
uhájeni jeji.ch živo.tníchpOlt.ře'b v rámci a oZ pro.lstře,dků 
to. ho. to. s.po.le,č enstvi. Spo.třebni spo.lečenstvi ne'Vyžaduje 'ne
zbytně skutečného Istálého spo.lubYdle,ni všech o>so.lb ho.
řicí.ch skutečné s,po.třebni spo.le,čens,tvi. Není tedy na zá
va.clu, ne,nas.taJ.o.-li ,s.kute,č'né .spo.l u'bYdle,ní (-n'a 'př. pro. by
toVo.u kri:si) ll·ebo. bylo.-li do.časně skutečné s'po.lubyrlleHí 
přerušeno (o.dcesto.'vá.ním, od,c,ho.:dem 'na stu d/ie , d ,o u'čeni, 
na léčení, ·k výko.nu vojenské s lu,žby a po.d.) 

Pro p/opla-tní,kův ,nárok na. náhradu, stano./ve'ný v ad,st. 5., 
jest n ero.zho.'cl no. , byl-li s.po.luzda.něný clltcho.d }Jříslušnik~l 
rodiny, 'na. němž se náhrady ,d,omáh~ v d'o'lIl,iÍcno./sti, sk~_ 
tečně spo.třebo.ván, čiLi nic. . 

Společné důcho~f· 

§ 6. 

t Vebním spOlečenství 
Je-li více osob \'~ s~o:amácnosti (na pří~l. 

ml-mo případy SOuklo~,e a ]'I'CI' zaopatření z ]e-
POZIV v't' h Vl nové korporace, - .~ dostávají urCI yc C e d O hodu amz , 

]'l'ho úhrnného ur o 'd) budiž pokládan po
l t 'ducho , vd'ho ďlů jako vlas m V' dající na kaz e ~ , 'hrnného důchodu, PrlP~ h d u něho -dani 

dll z u 'v t ' ,1. a za od uc O> , • 
. d tlivého uca:S1 m,~ , , důchod meZI 
]e no' . , Pokud se úhrnny v se dělí 
. podrobeny. dVl' v-iedpokládá se, ze . . 
účastníky neroz e 1, jJ 

na stejné části. v;"e osob, po.kud jSo.u 
. . důchodech uv 

aragTaf Jeclna o . v .. 'h 
Te,nto v Pb' spo.le,čens,tvl. ""jmu příslusejlCl o 

ve Spo.tre
l 

mm. tanoveni § 14 o. pll iž by tu bylo. 
Obdobným jest us . ě!ko.lika o. So.{) á,m, an 

", . kého pra.meue n 
z n"Ja . leče.n;stvi. • 'bariáti'l budo.u se spo.třebního spo. ko.mpo.seso.rátu a _ ~~. fu po.tud, po.k~d 

Dtlcho.dy z t. ZVtano.vení to.ho.to. paql.<>tI~nými pracoVlllC
zuaňovati l~od;e (:l~bariátY) ne.iso.u.(sa(~:b~riát) právnicl':.?u 
kompo.seso.rát). J r kompo.seSo.I<1t V ' lě samo.statně I e
kými OSo.b~lm. 1 e- ~tno v každé.m Pl?P:C takový dani dů
o.so.bo.u, Co.z bU( e n o.rát (urbanát) Ja o. dUníci o.d této 
šiti, rrebude ~ompenOvšem užit~?" k~ré i~aněny u. těc?t~ 
cho.do;é po.dlo.bben~kutečně o.b~r~l, b; o.l~cených akClOvyml 
právlllCké o.so Y ě ' 'ako u Chvlden P 

ďlníkú (podo.bn j 
~~o~ečnostmi atd.). 

Dani podrobený důchod. 

§ 7. 
. e:ške/ré 

. I ' důchod zahrnUJe v v (1) Dani podrobeny ěV't' hodnote 
' v ~ nebo v pen Zl e. o _ 

phjmy v penezlch 'dělečných podmku ~ ,z~ 
z pozemků, budo~, v~ oměru a z kapltal~, 
městnání, 'l8 sluzebnl~o ? 'my též v přírod11l-

v h iinake pn] , 1 t jakož i vsec ny v d otou bytu ve v as -
nách, spolu s UŽi.~kOVO,~:~y~U zdarma a hodno: 
ním domě nebo ]m~~e 1 tního hospodářstVl 
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ných. PřelVyšují-li Slkuteč,né výdaje sta/lloveuý lPaušál, může 
ovšem i zaměls,tnanec žoo'ati, aby bY'ly slra~eny skutečné 
výdaJe. 
Změna o'pr·oti vláJdJnímu náJvrhu, zaváděj.ící \II l' ,i měř e n ě 

orustu'pňoV'aný p,aušál li při služebních p·olŽitcÍ:chpřes 
100.000 Kč (.obnolsem 6000 Kč) je plně odůvodněna a nad tu 
s hledj'ska technicky daňové i potud žáJd{),uCí, že by jinak 
byl 'podáván i,ndi.v1dwelni prúkalZsllLute,čně vynalože'ných vý
dajů, kte'ré by ve většiulě ,pHpadů il1'elsaJ1ovaly pevný pa,U'šál 
6000 Kč . 

,SlQlv'a ,,~lIplatné" a ",8 pHsJušenstvím" u textu vládního 
návrhu omelzovalo :ollÍ\P 'o ,čitatelnost daní a Idávek v ne
prOlSjpěch ,!>o'p'latníků nad nelZlbytnou potřebu. ,slovy "sku
tečně za1Praveny" rOlzumí ,se ~alPravení jakkoli, t. j. ať ho
tovými ne,bo dOlbropisem v odúčtovacím řízení, n 'ebo po
kl3!<1niční.mi ,poukázkami nebo {) ,d;po,čtem. J ·e,žto však slova 
"skutečně z'ap'raveny " mohla by se mylně vykláJdati také 
tak, že jsou tím míněny jen hotově zalllacelné daně, vkládá 
se za sLov'a, ,,'Pokud ,byly Iskute,Čllě za,pTa,v.e.ny" citace §§ 273 
a,ž 275, které jednají o způs'olbech 'Placení ,daní. 

Ježto 'V dů.sledku us,tanQlVení § 273 bude pla,tba ,daní 
mIllohdy buď celá, neho z části zúČltOvána na jinou daň, ne'ž 
jak poplatník 'z3!ffiýšlel, jelst k větší ja'sno'sti pro tpop}a,tníky 
vhodno, a,by slovy "a jako tako,vé výběrčím úřa,dem p·odle 
ustanovení § 273, odstavec 3. zúčtované" bylo př'esně 1'e
čeno, že od'Počítatelno'st dani a, dáV'ek jelSt :p'odmíněna <1vo
jím, t'otiž 1. že byly skutečně .zapraveny a 2. že byly také 
pod 1 e z ú č t ·0 v á ll! í pIa t byv Ý ,b ě r čím ú ř a
dem z a p r a ve -ll y. 

Podle znění vláJdniho návrhu nemohli by a.ni 'Poplatníci, 
vad.oucí i'áJdné obchodní knihy, 'OIde,čí.ta.tí ,si, leč jen ,sku
teč,ně za,pravenou daň, ačkoli-v ,předmětem zdanění má 
býti 'slkute,člný vý,sledek jejich po,dniká:ní v bellním roc'e, 
tedy již také ,po zapraveni příslušných (laní. 

Uved,eným dodatkem ll,řipoušt.í se ve ,pr,ospěch těchto 
pOlplatnikú s řádnými o,bcho'dnimi knihami možnolst odečísti 
si při>Slušnou daňo'vou .re,servu. 

P.r-oto,že js'ou 'odpo,čitateLny skutečně za.p'ravené a jalw 
takové zúča'stněné přimé daně IS pÍ'Írážkami a ,pÍ'Íslušeln
stvím, jsou také .pi·e,platky pHslušelllství daní pOd["obeným 
pi'íjmem, pokud byly při vyměření daně důc,hod{),vé jako 
srážka odečteny. 

Zmínka ·0 vojenské !taxe je nutna, je,žto záJkony o vojen
ské taxe byly zrušeny telPrv,e po,čínajic 1. le,dnem 1921 
(zítko'n Č. 231/.1924), takže může .tu p,hcháze,ti v úvahu ,pla
celná v'ojenská taxa z doby ještě ;před jejím zrušením. 

OllpočítáJvání Vlztahu.je ·s,e ,i na úroky .z pro·dlení. 
SLova "hodnověrně 'prokázané" sluší vykládMí tak, že se 

v tomto ,směru nevyžadUlje pre>Cilsního, do 'vš,e·ch det·a.ílů 
jdoucího důkazu. nýbrž že post3.či, doložil-li ,povlatník pří
slušná 'sv,oje tvrzelní tak, že jim možno se s,tralIly úřad,u 
podle paV'ahy vě·cí IpřikláJdati víry. Bližší p.odmbno,sti, ze
jména p,okud jde o ·obcho,<1níky, kteří vedou řádně obchodní 
knihy, budou o,bsa,žena v prováJděcím 'nařízení. 

V bodech 3. a 4. ,se max,imum pHstpěvku nelbo poji'stného 
uprayuje jednotnou částkou 2000 Kč, ať již je ,pojištěn po

. platník sám, nebo i členové jeho d'omácnosti. V :pi'ípadech, 
kdy byl po'jištěil ne,jen 'P'oiplatník, ale i členo'vé domáClnolStí, 

znamená sice ,t'oto ustanovení snížení proti &ne·šnímu fstavu 
o 400 Kč, zvyšu'je aloe tuto srážko'vou pOlo.žku ,proti plat
nému maximu o celých 1000 Kč, je-li pojíštěln pouze po
platník. 

§ 16. 

(1) Pro výpočet výdajů, které mohou býti 
sraženy, platí tytéž záJs,a,dy jako pro výpočet 
příjmů. 

(2) Srážky v § 15 vyznačené jsou přípustny 
toliko potud, pokud nejsou ve spojitosti s dů
chodovými prameny, které nejsou podrobeny 
důchodové dani. 

{3) U příjmů, které z tuzemska plynou jinam 
(§ 1, č. 2), jsou srážky přípustny jen potud, po
kud jsou v hospodářské spojitosti s tuzem
skými prameny. Pro posudek, zda je tu taková 
hospodářská spojitost mezi dluhem a ručícím 
předmětem, není rozhodno, zda je tento dluh 
zapsán v pozemkové knize. 

§ 17 . . 

Od důchodu nemohou býti odečteny zejména: 
1. Částky upotřebené k zlepšení a rozmnožení 

majetku, jako uložerré kapitály, náklady na roz-
šíření podniku, splacené dluhy, VYJlmaJlC ná
klady 'na zlepšení, vyžaduje-li jich dobré hospo
daření a hradí-li se obvykle z provozovacích 
příjmů. 

2. Ztráty, týkající se majetkové podstaty, jako 
ztráty a poškození některého důchodového pra
mene, dále zmenšení hodnoty majetkového 
předmětu okolnostmi, které nejsou ve spojitosti 
s jeho upotřebením k dosažení důchodu; ztráty 
majetkové, které byly způsobeny pořízením ma
jetkových předmětů za cenu převyšující jejich 
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skutečnou hodnotu; ztráty na pohledávkách. 
pokud tyto tvoří základní jmění poplatníkovo, 
ačli nenastaly jako přímý důsledek hospodář
ského provozování; ztráty dědických podílů a 
obchodních vkladů; všeliké ztráty majetkových 
částí, jichž vůbec se neupotřebuje k- dosažení 
důchodů, na př. ztráty bytových svršků a pod. 

3. Úroky z vlastn,ího kapitálu vloženého do 

hospodářství nebo podniku. 

4. Výdaje na byt a výživu popla;tníkft, jeho 
příslušníků rodiny a dalších v § 20 odst. 1 uve
dených osob, jsou-li tyto v zaopatření ' poplat
níka, jakož i služebnictva, chovaného k osob
ním služ.bám, počítajíc v to peněižní hod
notu výrobků a zboží, spotřebovaných k tomu 
účelu z vlastního hospodářství nebo podniku. 
Stravování rodinných členů, zaměstnaných 
trvale při provozování vlastního hospodářství 
nebo podniku, budiž čítáno do provozovacích 

nákladů (§ 15). 
5. Dary, podpo,ry ta pod,obná :hezÚlpl.a,tná věno

vání, leda že jich vyžaduje prov,ozování pod
niku. Dary za účelem zlepšení starobních, inva
lidních, vdovských, sirotčích a pensijních po
žitků zaměstnanců a členů jich rodin právě tak 
jako podpory jim poskytované jsou. ode čitatel
ny, vyplatil-li je zaměstnavatel zaměstnancům 
nebo jich rodinám buď přímo v hotovosti nebo 
odvedl-li je do samostatných, na zaměstna
vateli nezávislýcb pensijních nebo podpůrných 
institucí. 

6.- Příspěvky do nemocenských, úrazovýcb, 
starobních, invalidních, vdovských, sirotčích a 
pensijníCh pokladen nebo podobných ústavů, 
pokud je poplatník platil ' nad povinnou zákon-
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nou kvotu za své úředníky, zřízence, dělníky a 
služebníky, jakož i daně a dávky za ně zapla
cené, i když byl takový závazek smluvně pře-

vzat. 
7. Rentová daň vybíraná srážkou (§ 180), 

byla-li placena za věřitele. 

Bod 1.-4. to'ho,to pantgra.!'u o<hsahu~e výčet !položeik, Jichž 
v2hledem k p,ovlllze daně důchodové nelze {Jd důcho,clu 
oo(upoČítati. 

Dle bodu 5. nelM zrusadně ·o,d e-čítati darů , podpor a po-
dobných 'b-ea..úplatných věnování. 

Ze zásady té připoušti se pouze dvě výjimky, a to , 
vyžadovalo-li toto vydání vla,s,tní pmvorLová.ní Dob-cho,du, 
nebo jedná-li ,se o vy,dání 'za účelem z.le'Pšení ,starobních 
a p-odŮ'b-ných zaolpatřDvací·ch po~itiků zaměstnanců nebo 
čle,nů jeJich ro-di.n. 

První výjimku pi'ípouští zákon proto, že jsou taková 
vydání vla-st1ně do, j ,Lsté !miry n á.kl,aldy ·p'r!ov.olz,o'vacími, 
pr,okáže-li .se .ovšem, že byla sokute.čně učiněna jen p,rooo, 
že sice ne'byla nezbytna, ale že je pl\'ec vyžaido'Valo 1>'ro
V,oz.o'V ání podniku .. 

Druho,u výjimku bylo Illutno př1pus.titi z dl'ivodů sodál
ních, ježto ·by jinak mohli býti ,pošlwzen,i právě drolbní 
zaměstnanci, kteří josou odkázámi jen na hubené vý's,luižné , 
aneho v,dolVY a lSir·otci p·o 'IlJÍch. 

Ovšem ale bylo ne,z.byJtno, vruzati toto ustamovení na pod
mínku, že byla tato 'věnování zaměstna,ncům nebo jich 
rodinám sik.utelčně vYlplacena, ane.bo že byla skuteč:ně o'd
vedena do samostatných, na za,mělstnavateH 'ne,z,áv1slých 
iIlJstLtucí. Stačí, kclyž věc 'stanolvami je o'pa.třena tak, že 
za.mě stnavatel nemůže pO':1jději těmtito částkami jÍlIla'k d~s-
ponllvati. . 

Usta'no.vení bo·du 6. sled,uje je-dnak hl/též te,ndenci a je,d
nak chce klrusrti hráze pi'elsunolVání daní ,s .poplatníka na 
olsoby druhé, čímž jest sled<l'Ván i výcho'Vný účel, t. j. 
uvědomovámí .si co možno největšího počtu ob'čanů, že 
mají vůči 'státu nejen rOI~sáhlá p,ráva, a,le i porvinn{Jlsti, 
pI-isIPíva;ti 'Přímými fi,na,nční.miobětmi ku jeho zdaru. 

Ustanovení toto souvisí s ustanovením § 341, kde se vý
slovně prohlašuje takové přesunutí daně za právně bez
účínné. Proti těmto ustanovením (§ 17 ad 6 a § 341) vzne
seny byly' vážné námitky jmenovitě referentem Dr. 
Matouškem, který uvádí, že okamžité platnost 
těchto předpisů by způsobila úplnou anarchii 
v právním řádu. Uzavírány byly smlouvy kupní, pach
-tovni, mell/dní, kde pře-jímá po'VLnno,st .cla.ňolV·ou 'ols,oba, 
j ež dle zákona dani ne,po,dléhá. Všechny tyt-o úmluvy by 
byly 'Pr.ohlášeny Z'a p.rávně neúč,inné! U ~s,ou>kromj"T ch 
úředníků bylo nepsanou zvyklostí, že zaměstnavatel platil 
daň za zaměstnance. To byla část jeho mzdy. 'Ta.k ISmlo'\l
vány byly i kole.ktivní smlouvy. Okamžitou úČÍJnn.o,stí 
těchto us,tanovení na.staly by :ne,spravedlivé přesuny ve 
mzdových .poměre,ch soukromých zamě.stna-nců. Těmito 
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~rgume?ty ,dal .. se přesvědč1t i mintstr fina.n,ci Dr. E!Ilgliš 
1 ~oz,po,ctoyy vybor a proto odJsunuta byla účinnost tohoto 
us anovem pokud daní se týče i ustanovení § 341 na 5 let 
a to v uvozovacích ustanoveních. . 

Daňová sazba. 

§ 18. 

(1) Důchodová daň činí ročně: 

ve z dľlChodu až včetně procent méně stupni přes Kč do Kč z důchodu o Kč 
J. O 6.000 1 O 
2. 6.000 8.000 2 60 
3. 8.000 13.000 3 140 
'4. 13.000 30.000 5 400 
5. 30.000 40.000 6 700 
6. 40.000 60.000 7 1.100 
7. 60.000 80.000 8 1.700 
8. 80.000 90.000 10 3.300 
9. 90.000 110.000 11 4.200 

10. 110.000 130.000 12 5.300 
11. 130.000 180.0000 13 6.600 
12. 180.000 320.000 14 8.400 
13. 320.000 460.000 16 14.800 
14. 460.000 650.000 18 24.000 
15. 650.000 1,200.000 20 3,7.000 
16. 1,200.000 2,000.000 22 61.000 
17. 2,000.000 2,800..000 24 10.1.000 
18. 2,800.000 3,400.000 26 157.000 
19. 3,400.000 5,000.000 27 19'1.000 
20. 5,000.000 a výše 29 291.000 

(2) Celkový dani podrobený důchod, není-li 
dělitelný stem, zaokrouhlí se dolů na nejbližší 
stem dělitelnou částku. Při výpočtu daně (§§ 
19 až 22) budiž tato zaokrouhlena dolů na 
celé Kč. 
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(3) Důchodová daň není podkladem pro vy
měřování a vybírání jakýchkoli přirážek. 

DOlsud :p~a,tná S3!Zba skládá .se ze d'VloU Isložek, a to z dří
vější zákl3!<1ni s3!Zby :podle § 172 no,vely Č. 13 ř . z. fL r. '1~14 , 
ulJ}raJvené z.Mw!Ilem č. 313/'19,20 S:b. z. a n. a z válec-né 
pl'irÍllžky za.ve'dené zÍl!k-ouem č . 336/1921 Sb. z. a n. 

Dosa.va.dní ,skála § 172 zakládala :se na tak zv. tarifu 
stupňovém s p.evnými ·sa.ZlbamJ , pi'i kte,rém mnoho dil
cho:dových částek. je slouče'lliO v je.d'eu stupeň a při kterém 
prog,re,se I'Olste teprv,e 's,e srtwpněm, Inikoli 's kaž-dým zvý
šením dilchodové částky. Te,ruto tarif má -především tu vadu, 
te v melzích tého~ Istuplně přÍiPadá na dilchood ni'žší poměrně 
vyšší daň, nelŽU na odůc,hod vY'šší. Tento .zjerv ,o,rupor'lljící zá
sa.dě daňové proogrese, jelst v ka.žc1ém jedn,otlivém stulPni 
dilc.hodu dosa'va.dní 'skály. 

Druhou vadou' dnešní skály je ok,oLno's,t, že p,ři pře·chodu 
z . jednoho ,stupnědůchod\1. do Is,tUl)!ně nejblí,že vyššího 
st OlllPn e daň nejeln naJednou, ale i dOlsti zna:člně, čímž 
V'zníká další nelsiprruv'e,dlno,srt. 

Te'nto dlolsavrudní stupňo'vý tarif zák-ou ,OlPouští a zruvádí 
modernější princip pro.~tupň-ova.ného berniho tarifu, kte,rý 
záleží v tom, že ro'zkládá důchod na částice p,řeldem určené 
a že ka~dlou Mistid Illdaňuje fLvlášť přís'Lušným [pDoce:ntem, 
t3!lde :k3!Ždý pOiplatník s vyšším důcho,dem musí za,pla.,iti 
pOlllěmě VY'šší daň a je tudíž daňoiVá degre,se, t. j. nižší 
zatižení vyššího důc'hodu úplně vyloučen,o. 
Při tom !Zákon vyho,vuje důralZnému a zajtsté ,olPrávně

nému ,p,olžrudavku celé ve,řejnolsti, ,s!lližuje dOlsavádni sa,z\bu 
daně důcho,dové. 

Snížením sa.zby klelsne lPřirolZeně i výtě~eik daně dů
chodové. Avša.k llok1els ten ne,bude úměrný se 'sníželním 
sru1Jby, t. j. ne,bude ěiniti 40%, po,něvadž mo,žno právem 
doufati, že se zarve'denim sne,sHelné /SalZiby d'a,ňooiVá mo
rálka proti dnešku 1lodstatně zlerp,ší. 

Nová. skála 'srovnáivá se nej-elIlom /s IP'olŽadruvky s-ociálně
i fi,n:am,Č!Ilě p,oHrtickými, uýibrž Ji s p,olŽa.da'V'ky daňlolVé 'sp,ra
veJdLll'OJsti, a;niIŽ .ohnoiu1e chuť ik SloukT,oméIIllU p'o,d-nikání. 
Daň 'Po,dle tohoto .p.a.r3lgrMu hude u mdin IS menšími 

břemeny (§ 19) zvýšena přirážk,ooU 15% uelb 10%. 
DaňovQ.u sazhou 'Podle § 18 budou zdaň,oiVámy též důchody, 

které jlSIOU 'PIOIdle § S, ·odSlt. 2. V' tuzemsku p'o'dro'beny dani 
důchod'ové, ačkoli !Ilejpře,slahují co do 'své výše částek v§ 3, 
od,st. 1. uvedených. " 
Podolbně budou (,§ 34) zdaňoOlVány j iÍ .n é dů,chody k'Domě 

požitků srážce 'po,d,r,o,bených oso'b srážk,olVé \po'vinnosti u ,za
městnav.a.te,lů pOIdro;b'ených, ,č:iní-li tyto důchody vice, než 
500 I~č r,očně, jakož i od daně důchod'OiVé Ine,o'sv,olho,zené 
důchody IQIs{lb uvedených v § 2 i když tyto dů-choldy samy 
o sebě ned,olsáhly výše ,po,dle § 3 {lld,st. 1. aJdlani,telné . 

o.clts,ta.vec 3 tohoto .para.gra.fu ne1zavádí žáclné uo'voty, po
něva.dž Idaň z lll'íjmu - vyjímajíc ,státní vále,čné přirážky 
- ,byla vMycky -od ve,škerých piirážek: olsvoholzena (zákon 
ze dne 29. ledna 1920, č. 72 Sb. z. a n. a § 16 zák. čl. 
XXVI. 1926). 
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Z této tabHIl-ky je vidno-, oč kle'sá nOIVá !daň 'P-roti da,ni 
dosWV'ad.ní a, -o kolik procent d-ols'ud .pl·atné daně jelst nová 
daň -průměrem nilžší. IJe,st přiro'zeno, že tento !pokle,s j,e,st čísel,ně větší u důchodů ve1kých a, největších, ploněvadž 
při Jl;vyšOlVáJní daně 'malé a siř ed,ní důchody byly .právem šetřelDY, mde'ž_to !důc<h,ordy velké bYly zatělŽo.vány nepoměrně vice. 

N OIVá skála, PrDIvádějíc -dů,sled;ně !p.ro-gmsi, odstraňuje zároveň ' Iltru.bé nerovnolsti a ne,S[lraved!.nolst.i skály dOlsa
vadní. Kdežto :podl-e nOlVé 's~by Ika~dý vyšší dů.chod Je's,t 
nejen číselně, nýb·rž í pr·oce·ntně ví-ce zatíželn nelŽ duchod 
nižší, není tak u sazby staré, kde daň připadajicí na vyšší 
důchod , či·ní 'V mezíchka~dého ..stl.l!pně (na p,ř. -ll dů.chodu 
8440-19200 Kč, 22.200~22.400, 994.000 a;ž 1 roň,l. Kč ' atd.) 
nižší pro'cento dů'ch{)ldl\l než dlaň /při-padaJící 'na důchod 
,nižší IV tomže StUPlni . Jinými slorvy; ISmTá salZlba .-působí 
v melz.ích tého,ž sltu!pně důchodu de-gTelsivně . 

Norvá lSalZlba ·i v me,zí·ch tého'ž stupně (zatěžuje každý 
menši důchod méně, za to však každý vyšší důchod více . 
K-deIU-o ;podle Istaré sa,z'by (daň, pokud důch.o-cl 'ne,vybolčil 
z melZí téhož slÍupně, Zů,stává s,te~,nou, b'll>cle daň podle nové 
sazby vždy o něco vyšší, jakmile 'S-e Idůchod Zvýší o ja:kou
koJ.i částku. Tak na př. po,plat.níci s důcholdellIl 22.200 a.ž 
24.000 Kč 'Platili podle Is,taré _sa.zby slte,jno.u d'aň ' 1268 Kč 
80 bal. P 'odle novésalZlby (§ 18) ,bud-e však pop-latník platiti: I . 

z -důchod·u 22.200 K,č d'aň 710 Kč, 
z důchodu 22.500 Kč d'aň 726 ,K.č, 
z důchodu 23.000 Kč daň 750 Kč-, 
z důchOdu 23.500 .Kč -daň 776 I)jč, 
z -důchocLu 24.000 Kč -daň 800 Kč. 

A to je,st právě velIká Ipře-dno'st nOlVé ,salZ,by, že -o'CLstraňuje 
nerovn'o'slÍi i 'v j.ednotlivÝéh stup-ní ch a že pwsolbí -progresivně i při ,sebe menším zvýše,ní dů.ch-odu . 

Přirážka pro rodiny s menšími břemeny. 

§ 19. 

(1) Pro poplatníky s 'poplatným důchodem 
více než 26.000 Kč zvýší se podle předešlých 
ustanovení vypočtená důchod'ová daň o- 15%, 
jestliže k jejich rodině nenáleží žádná osoba, 
jejíž případný dllChod má býti podle § 5. spo
lečně zdaněn, a o 10%, jestliže kl jejich rodině 
nenáleíží více nelŽ jediná takováJ o.sOIba. U vdovců 
(vdov) odpadá zvýšení o 10%, náleží-li k jejiCh 
rodině aspoň jedna taková osoba. 
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(2) Při použití tohoto llstanovení sluší zapo
čísti: 

1. Zletilé dítky, rodiř:e, prarodlče, nevlastní 
rodiče, pěstouny, zetě a snachu, tchána a ,tchýni 
poplatníkovu, pokud jsou v jeho zaopatření. 

2. osoby v § 15 č . 2 uvedené, pokud dostávají 
od poplatníka pravidelné příspěvky, přesahující 
5% jeho důchodů, 

3. nemajetné sourozence a sešvagřeI!é poplat
níkovy až do druhého stupně, kteří jsou. jím 
vydržováni. 

(3) U poplatníků s dani podrobeným. důcho
dem nepřevyšujícím 52.000 Kč, kteří vychovali 
2 nebo více dítek, nenastane přirážka v odst. 1. 
uvedená. . 

. (4) Jde-li o poplatníky, mající dani ' podrobený 
důchod nejvýše 80.000 Kč, kteří jsou pro nějaký 
neduh odkázáni na ošetřování cizími osobami, 
dále o poplatníky, mající dani podrobený dů

chod přes 52.000 Kč až do 80.000 Kč včetně, 

kteří vychovali 2 nebo více dítek, může se ko
mise usnésti, aby byla přiměřeně snížena při

rážka, která by měla nastati podle odst. 1. 

Ustanovení ,parag,rafu 19' ukládá 15% ])e!slP. 10% IPfiráiku 
k .dani, .ježto by jina,k zůs,tali 'Poplatníci, kteří nem3Jjí 
břemen s výživou četnější mdiny, tedy !SlVo·bodní ne,bo 
žen'atí, ale bezdětní i .při 'P·ro-stU!pň·ova;né .sarzibě ,§ ,18 a při 
ji,nak 'stejném IdůchOldu stejně vysoko zda,něni jako -oslo,by 
s jedním dítětem, a,č by Ibyl0 ,p,ře'ce tě'žko p,otpírati, ž,e 
pOIPlatník, který Ise 's,tará jen 'o ,selbe ,samého·, nese menší 
břímě nežli jiný, který se ,sta,rá ·0 j,ec1no a více -dětí, s,tej;ně 
jako ne,se menší 'břímě rodina be'zdětná ,o'proti I'o'cLLně 
s . dětmi.Zvýšení Isa,vby daňové bylo ·podr:že,no až u dů
chodů vyšších, ale zvýšena k vůli jedno,tno,sti ' v §§ 19 a 20 
hranice ,důc·hodu ,přirážce ne'Po,dléhajícího na 26.000 Kč. 
ROVlněž 1P'o,d,rženy dosavadní úlevy ,z tohoto z;výšení daně 
(zvýšení nenasta,n'e, vycholval-li 1P0platník as[{}oň 2 dítky; 
anebo je-li pro neduh odJrá:zán ;na ošetřování cizími os'o
bami). 

Dodatek, týk'ající se vdovců, je věcně odůvodněn, ježto 
by jmak pozůstalý manžel, jeho~ hOls,podářlská situa,ce se 
úmrtím Idmhého ma,nžeJa IPravi,de,lně ll1e~le,p,šu>je, byl více 
daňově .zatižen . . 
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Podle znění vládního ,návrhu bylo mož.no při ptO,užití 
ustMlovení § 19, -odslt. 1. ZalIJ,o,č í,sti ,Ots'oby u § 15, č . 2. 
uvedené·, tPokud nežily v domácno,s,ti ;polPlatntkorvě jen 
tehdy, d,olsltávaly-<li o,d po,p,latnika ,pNlvidel~é přilslPěvky nad 
5% je'ho důchod'u; nalP,roM tomu by jich ,ne1bylo lze Z3lpO
čLsti, žiji-lí v ,d·omác.TIo'sti 'P,orplatník'ově, tře,ba j'g.ou rv jeho 
zaQIP'a'tř,ení, rte,dy ti"e,ba jsou pOlplatníkem !plně vydržovány, 
čímž jest IPolplatník p'o Ipř~pa,dě -daleko více ho,slPodářsky 
zatížen než 'V př~adě Iprvém. Zmíněným dorplňkem se tato 
nesr·ovnaJotSi OIc1straňuje . . 

Činily-li ;pravidelné p,říspě'V'ky několliJra {),stObám v § 15, 
č. 2 uvedeným méně ne~li !výši v tomto IP arrugrafu , ,0dJst. 2. 
Ií. 2 uvedenou, dlUJžno počít's,ti ~oUk olso,b jak,o 1l,ra'Videlně 
pOdJporoV'aných ve 'sho'ra ,stanovené výši, ktOlí,krát .převyšuje 
sOlUJhrn oněch llř~s!pěvků 5% dani pOdr{)'benéhodúchod.u. 

Pi"í'kol3ld: PO<platník vtd(}voe.c bez ,přísJušníků ro,dmy, s dů
cllQldemdo 80.000 KJč, dá,vá ,svým p·ro·V!d·aným třem dcerám 
ve Is!pole'čné domácno's,tí ,s ním ne,~i,jící.m 'Prarv:itdellné ;pří
:s'pěvky, kte,ré činí pro ka,žd,ou dce,ru 4%, ,te-dycelkem 12%. 

Prot'olže p·říSIPěiVky tyto' .p'ro všechny tř:i d'ce,ry Ipřevyšují 
d vak r á t 5% je,ho «ŮOhOldu, .nebude ,pCl'pla~ík platiti při
rážky podIe § 19 (s,IUŠí totiž !z~olčíta.ti II něho 2 .osoby) . 

"Vy,drž·orvanými" rve ISmy,slu bo'du 3. jsou ,os.oby, které p.o
živa,jí v d'omác.nols,ti potplainíkově ,belZ-platmého .za-o'Patření, 
to jest Q:ejmé.na bytu, výži-vy a .o,ša,ceni. \ 

Za "nemaJetné" ve ,siIllYlslu bQldu 3 . .sluší ;pokládati d·o,t-ěené 
Zldeo!soby tehdy, :nemrují-li d,olstatelČlných IPI'OIstředků, nutnýoh 
kvla,stní ,~b'Žirvě. 

OkolD{)'st, zda :poip,latnik vy'cho'val '2 'Delbo více dětí, dlužno 
p,otdlepovaby toho kterého kOlnkréJtního příp·adu po'suzov'ati 
slušným způsobem. Z:p,ravidla ,bud,ou děti, o něž se pop,lamík 
staral a1els,poň 'až do d·o's3lŽe'ní ,14. rOlku je~,j.ch věk:u, p-o
klá,dány za děti jím vycholV'ané . 

Srážka pro mno,hočlenné rodiny. 

<§ 20. 

(1) Poplatníkům, kteří mají několik přísluš
níků rodiny (§ 5, ods,t. 4) neho v j.ej'i,chIŽ z,aopa
tření jsou jejich zletilé dítky, rodiče, prarodiče, 
nevlastní rodiče, pěstouni, tchán a tChýně, zeť 

a snacha, sníží se daň připadající podle § 18: 
a) při celkovém poplatném důchodu až do 

26.00.0 Kč o jednu desetinu za druhou a vždy 
o dvě desetiny za třetí a každou další takovou 
osobu; 

b) . při celkovém poplatném důchodu přes 

26.000 Kč až do 52.000 Kč vždy o jednu desetinu 
za třetí a každou další takovou' osobu. 
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~2J Y poplatníků, kteří jsou vdovci (vdovy), 
Snl'ZU}e ,se na,hoře [lit. a) a bl)] ISotanovený počet 
osob pro snížení daně rozhodný v'ždy o jednu ta
kovou osobu. 

(3) Osoby v odst. 1 jmenované jsou samostat
ným daňovým subjektem jen, mají-li kromě 
shora uvedeného zaopatření ještě jiný dani zá
sadně pOdrobený důchod, a sice jen ohledně to
hoto jiného důchodu. 

(: ':ředchozích ustanovení nelze užíti na pří
slusmky rodiny, jejichž stravování se odečítá 
od dani podroheného dúchodu 'podle § 17 Č. 4 
aneb kteří mají samostatný důchod je~ž s~ 
k důchodu hlavy rodiny při vyměřen/daně dů
eho'dové nepřipo1~ítá. 

. ~ežtg zavede~í~ prostupňované škály, která nemá stupňů 
.Ja 11 dosavadlll. skála, stalo se snižování daně o stupně 
poc e osaavdlllho § 172 nemožným, jest nutno srážky ve 
6ug:lu § 20 IPo'8kyrto~ah ve ~ol'mě odlPo,čítá'Vání desetin daně. . t sta.ve~ 2., k ,tery ve vy,bo'ru rOlzlpo'čto,vém byr! připojen 
.!e~. ~mtny pr~to, al~y ne,byl 1P,0šJ.wzen vd,ovec (vodo'V'a) 
JeIJ~chz.. ,h~o:spOldár,soká IS Ituace ,Sle ovdově'ním pra./Vi-d·elně njJ'a,l~ 
ne,zI6lIJsuJe. I 

Sleva na dani. 

§ 21. 

(1) Ke zvláštním poměrům, které podstatně 
omezují poplatníkovu platební schopnost a ke 
k:~rý,~ se již nehledělo podle § 20, může býti 
P~lhlJz~no tím způsobem, že při dani podrobe
nev~ dvuch~~u do 20.000 Kč může býti daň při
merene smzena nebo zcela prominuta, při dů-

. chodu vyšším, avšak 80.000 Kč nepřesahujícím 
nejvýše o třetinu snížena. ' 
. (:) Za takové poměry dlužno pokládati ze
J~ena neobyčejné zatížení výživou a výchovou 
dltek, vydržováním nemajetných příbuzných 

74 

v linii vzestupné i sestupné a nemajetných sou
rozenců a sešvagřených poplatníkových až do 
druhého stupně, zadlužením, nákladnou nebo 
trvalou nemocí nebo jinými zvláštními udá .. 

lostmi. 
(3) Sleva na dani podle odst. 1 budiž obdobně 

poskytnuta v případech, ve kterých by v dů
sledku číselných hranic, tímto zákonem pevně 
stanovených, docházelo při vyměřování důcho
dové daně k tvrdostem. 

,při lloisky,to-vání slevy p,řÍlZnává se komi,si mnohem větš! 
pra.v'olllloC, než dOlsud. ~on~Ílse :r.!!-~že <10 důchodu 20.0~0 K~ 
daň 'poclle v,o,lného uvázem IsmzLt1 ;ntllbo ,~loc,elav ,prov~!l~uh 
i pH důchodu vyšším, alvša;k 80.~00 Ke nepre·vysuJl-Cl~, 
může daňsnížiií o třetinu. Hra.mce důchodu 80 .. 000 ~c, 
do níž sleva jelst p,ř~pIUlstna, zůstá.vá 'll,elZ.měněna (§ 174 ve 
znění novely č. 336/21 Sb. z. a, n.). v. , ... 

IS10lVa 'VY'držo.váním nemajetnych IPnbUlznych v lmu ~e
stlllP,né ~'ses,tupné a nema,jetlllý,ch s·o,uro:ze.nců a seš'Vakre
ných ll'OIPlatní'korvých a~ clo .druhé~o stupně" dá~a by~a do 
§ 21 ad '2 výbo1mm místo pův,oodlllch s].ov "po'VmnoiSh vy: 
držov-ati nemajetné ,příls,lušníky". Tím se ~okru.h .Qsvob proh 
znění vládní O,SIllO'VY ve pwspěch p,olP'laimků znac~ě 1'01Z
šířil a to jednak konformně s § 19, odst. 2., bod 3, .J ednak 
přibráním nemllljert;ný,ch pfíbU'zn.ých !. l~i.i V'zelstlllPné a se
stu-pné . K ,těmto OIS·obám se s.lce :pnhhzl 1P,0dle ~ 20, al.e 
Jen ,do 52.000 Kč. Po,dle nOiVého znění ]Jud.ou ,do,tce'E1é vos o-
by 'Přicházetí 'V' úvahu i p-ř.i důcho,du iplfes }>2.00vO Kc az d,o 
80.000 Kč Pokud jode o sourozelll.e:e a v~se~!al~re:?é o,soby? 
k nÍIrnž Ise ani Ipodle § 20 nemuze pnhhzeti., J.sou nym 
v§ 2,1 vÝls10'vně jmeno'vány. 

časový rozvrh příjmů. 

§ 22. 

(1) Jsou-li v dani podrobeném důchodu za
hrnuty mimořádné příjmy, které jsou odměnou 
za vědeckou, uměleckou nebo spisovatelskou 
oČinnDist 'Po několik roků trvajíd, vymě:ří 'soe daň 
jen takovou čás,tkQ!U, která je ku celkovému dů: 
chodu v témž po,měru, v jakém j8'st sazba dane 
(§ 18) z ostatního důchodu zvýšeného o příjem 
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ze zmmené několikaleté činnosti dělený počtem 
plných let této činnosti ku takto upravenému 
důchodu. .C. : rp--

(2) Je-ti v dani podroheném důchodu ,zahrnut 
výtěžek majitele (pachtýře) půdy z občasné po
ruby lesú a je-li tento výtěžek jediným výno
sem poruby z celkové lesní držby poplatníkovy 
za více než tři leta, vyměří se z úhrnného dů. 
chodu daTí. tím, že se připočte k daňové částce 
odpovídající podle § 18 celému ostatnímu dů
chodu čá,stka. daně, vroočtená s.amŮlsta,tně rp'Ů'
dle § 18 z výtěžku této občasné poruby. 

(3) Při mimořádné porubě lesů, pro kterou 
celkově dosažený výtěžek majitele (pachtýře) 
půdy z kácení lesů podstatně přesahuje pravi
delný užitek, vyměří se daň jen takovou částkou, 
která je ku celkovému důchodu v témž poměru, 
v jakém jest sazba daně (§ 18) z ostatního dů
chodu zvýšeného o desátý díl mimořádného vý
tě,žku k takto upravenému důchodu. 

Ustanovení .toto je,srt nové a bylo přelVlza,to z 'německého 
(§23 atŽ 26) a xaJwUJského zákiQma (§ .176). Jeho účelem je 
zmírnění daňové ·progre'sse u mimořáJdný·ch příjmů, kte.ré 
jso'u zřejmě výsled'kem něk'oHka'leté činno.s<tí 'anebo s kte
rými neke vůbec ne,t-o ;pnm'ideLně tpo·čítati. 
Původní vládní návrh toh·oto ,paragrafu měl tp·ouze dva 

odstav.ce. Odstruve,c 2. no'Vý byl v'sunut ve výbo'ru .proto, 
a.by 'byli zeljlména malí majitelé le,sů, kteří n emohou ho,spo.
dařiti podle obmýtného plánu a rubají dříví každý rok, 
ušetřeni neo.c1úvodněné 'progres.se .d'aňové. 

Výhod v tpa·ragraJ'u tomto UlVedených (Odst. 2. a 3.) jsou 
úča,st'l1i jen majitelé nebo .p·achtýřÍ lesů, :nikoHv však ti, 
kteří .koUlpili záJSiQbu -dříví "na sto'jat·o". 

VÝ'p'oče-t v § 220,znručenýc,h ,druhů mimořádných ,přijmů, 
které j.s.ou zřejmě vý,sledkem měkolik'ale,té ,čmnolsti, jest ta
xativní. Mimořádnými ,příjmy podle odslt. 1. r·ozmmějí se 
jednoráz()vé příjmy vědecké, umělecké ·ne,bQ stp~solVatelské 
č-inuos,ti, tpo.kud ,se tat·o 'vymyká z rámc·e p.raiViidelné čin
nOlsti příjelffiCO'vy. Či:nno·sM p·o několík riQků trvající TOlZumi 
se činně, trvající aspoň plná dvě leta. 

Vý:znam ustan·ovení o,dJs,t. 1. vyniJk.ne z tohoto přikladu: 
POjplatník, tp-ovo'lánim 'SIP'Í's,ovaltel, měl 'důchod: 
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a ) ze služelbních ·požitků (jruko re-daktor ča 
sopisu) po odečteni phpustných srážek (pau-
šálu) " , 24 .000 Kč 

b) z proměnlivý·ch příjmů ze s.PÍ,s.o,V'ateJ.ské 
či'nnost·i (b ez mímořádného ;příjmu) . 12.500 Kč 

c) z ntimorřáJdného pI'íjmu za sep,sání samo-
s-ta,tného tdíla, ·0 kterém prawval ,po 26 mě,s~ců 
(,t. j. dvě plná leta a měsíc). . . 60.000 Kč 

Na celkový důchod . 86.600 Kč 
přiJprudla by p·odle § 18 daň . 6.360 Kč 

Podle u.stanovení § 22 ocLst. 1. pře'depíše se vša.k daň 
takto: 
Důchod ad ·a) 
Důchod ad b) . . . . 
Důchod ad c) jedna p-o]o'vina .z 60.000 K,č 

Na důchod . 

24.000 Kč 
12 :000 Kč 
25.000 Kč 
61.600 Kč 

t . j . na o,statní důcho,d zvýšený o polovinu mimooi'ádného 
příjmu pN'padá podle § 18 daň 3.220 Kč. 

Z této daně přiopadá 'poměrně na ceUwvý clúchod 86.500 Kč 
podIe úměry '61.600: 3.220 = 86.600 : x čáJstka 4 .628·9-4 Kč. 
Daň ,činí ,teďy 4.528 Kč. 

Dosah daňové výhOdy, která vzejde poplatníkovi v dů
sledku nově phtpoje,ného odstavce 2. §22, jest pa.trný z t,O
hoto !příkladu: 

P.Ojplatník měl důchod: 

a) z po'zemků . 10 .000 Kč 
b) z občasné (6Ieté) ' pO~'ub~ 6.000 Kč 

Na celkový důchod. 16.000 Kč 
příp~dla by - nebýt nového ,0.(Lst. 2. - p,o,dle § 18 'daň 
400 Kč . ' 

V,zhledem k ustano·vení ·od",t . 2. § 22 p,ře-depíšese však 
daň ,takto: : 

Z důchodu: 
ad a) 10.000 Eč dlaň 160 Kč 
ad b) 6.000 Kč daň 60 Kč 

tedy .ceLkem . daň 220 Kč 
takže :výhoda, !pl:ynoucí z odstramění ,prog.re,slse, ,činí 180 Kč. 

Zda. Jde v ur.čitém přítpa.dě <> mimořádnou ilo·rubu 'Ve 
smyslu odst. 3., při níž celkově dosažený výtěžek podstatně 
pi'esahuj,e pravi!d·elný užitek, nále'ží po,so'uďiti úřaďu nebo 
daňové kom~sd. Za. mimořáJdJnou porubu ~ze !pokládati jen 
porubu, pi'e'si3JhujíCí ,p.ra.vide.JnOlu míru, d·ovole.nou schvá
leným lesnÍ'm plánem. Za mimoi'áJd·U'o'll 'Však llle,Lz,e ,poklá
dati ta:kolVou po.rubu lelsní, pN níž :tyly -vykáceny to.Jiko 
nahromaděné dřevní úspory po·V!sta.Jé tím, že 'V dřívějších 
letech .ne,byl buď 'VŮlbec, nebo jen IZ ičásti kácen normální 
roČiI1í přírůstek ·dří'Vi, -VYIPIÝ'Vruji,ci p,odle les'ního hOISIPodář-
,ského 'Plánu. I 

Zpúso'b ,stanovení zvýhOdněné ,sazby v,e ,smyslu -ood,s,t . 3-
§ 22, vy,svitne z to·how příkla.du: 

Po'pla tníkl měl důchod: 
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a) z \polního \ho~odál1ství. .. .. 
b) z le,slního hospo,dái"s,tví prasvidelný užitelk, 

rovnající se normálnímu ročnímu přírústku 

40.000 Kč 

di'íví . 10.000 Kč 
a ~o,nečně 

c) výtěžek z mimořádného káce·ní lesil 
N'a ceLkorvý dilcho,d . 200 .00G Kč 

při!pwdla by lIJ.o,dle § 18 <laň . 19.000 Kč 
Podle ustanovení § 22 odst. 3. předepí še se však daň 

takto: 
dilcho'd ad a) 
dilchodad b) 
dilchodad 'C) 

40 .000 Kč 
. . . . . 10.000 Kč 

jec1na de,setina ,ze 150.000 Kč . 15.1)00 Kč 

Na důcho,d. . . 65.000 Kč 
t. j. na olstatní .dilcho·d ,zvýšený '0 'Clelsátý ,díl mimořadného 
výtěžk.u 'Ph]Jwda ~odle § 18 daň 3500 Kč. 

Z této cla,ně 'přip'wda poměrně na celk,ový důchod 200 
tisíc Kč, 'Podle úměry: 65.000: 3500 = 200.000 : x částka 
10.769 Kč. 

p .Otpl3Atník z3A]JhLtí na d3iní 10 .769 :KJč mí,sto 19.600 Kč. 

Počátek a konec daňové povinnosti; změny 
v berním roce. 

§ 23. 

Os,obám, jejichž daňová ,Povinnost nově 

vznikne v berním roce, bude 'uložena daň na 
tento rok z důchodu v něm skutečně dosaže
ného (§ 4, odst. 1.). 

Ustanovení § 23-27 jsou v tě,sné SJ)oj<itolsti ,s usta.novením 
§ 4, které orp,ouští ipramenolVou ·theorii zd'aňu.jíc ,skute,čně 
d·osa.žený dilchod v tom k.ierém r·oce .bez ohle,du na to, 
trva-li ještě důcho,d,ový pram,en. No,vým vznhlrem daňové 
povLnnosti ,s,luší IrQizumět no'V"ý vz,nik zlusadní daňo,vé po'
vinnosti. Ten nalstane zejména tím, k ,dy·ž ,se stane olsoba 
c1(}sud ,čelsk.oslo.venské berní vÝlso,sti nepodrobena, <té,to vý
sosti p,o'd,ro1hena. tím, že 'se rpřistěhuje d·o tuzenmka, že ;po'čne 
pobyt v tuzemsku za 'VÝdělkem, melbo že· ]Jio,býva déle jed
noho r,oku IV tuzemsku, aneb(} pOlsléze tím, 'že ,p,ře,sltane II ní 
důvod k olsobnímu olsv·o,bození (na 'P,ř. nellletHý příslušník 
rod my z domacDlOlsti, r(}dilly VYlstoupi). 

§ Z4. 

(1) Zanikne-li daňová povinnost v berním 
roce, zdaní se důchod do zániku daňové povin
nosti ,skutečně dosažený (§ 4). V tom~o případě 
může Ihýt.i' ukládání daně provedeno již př·ed 

projitím příslušného kalendářního roku. 
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(2) Ph úmrtí poplatníka zdaní se důchod jím 
skutečně dosažený společně s důchodem, kte
rého snad dOls,ábJla IPO'ZŮst al'Oist. 

(-3) Pokud ,osoby, které jsou povolány k dě

dické posloupnosti, nenabudou požívání pozů
stalosti, podrobí se neodevzdaná pozůstalost 

také na příští berní leta dani z důchodu, kte
rého skutečně dosáhla. 

(4) Ode dne, kdy dědicové nabyli požívání po
zůstaJ.osti, zdaní se u každého dědice důchod, 

kterého z této pozůstalosti skutečně dosáhl. 
Zanikem daňo-vé ,po-vinnolsti mzumi ,se 'záJnik z li. s a dni 

daň(}vé ipov·i,nuO!s,ti. Ten nals,tane zejména, když osoba pod
r·obená dOlsud českosLolvenslké be.rní vÝ'sOlsti vyis,těhO'Ván~m se 
z Če,s.}wslovelIlJska, ne.bo ,tím, že na,svane u ní dilvo.d k o,s,ob
nim u osv·obození, přelStane být podrobena českolsLo,y.enské 
berni YÝISOlSltij dále, když popl,atník zemř'e a . dědicové na
bud·o·u uží'Vaní 'PozŮJstalo's,ti. 

. § 25. 

J esUiže v témže berním roce daňová povin
nost zanikne a opět vznikne, zdaní se podle 
ustanovení§ ·4 veškerý v :tomto roce ,skute,čně 

dosažený důchod. 

§ 26. 

Vystoupí-li příslušník rodiny (§ 5) z domác
nosti hlavy rodiny, vznikne tím jeho. samostat
ná daňová. povinnost; naopak vstoupí-li poplat
ník do domácnosti jiné hlavy rodiny jako její 
příslušník, zanikne tím jeho samostatná da
ňová povinnost. 

§ 27. 

(1) Osoby, jichž daňová povinnost nově 

vznikla nebo úplně zanikla, jsou povinny ozná
miti to příslušnému vyměřovacímu úřadu do 
30 dnů poté, kdy nastala okolnost daňovou po
vinnost zakládající nebo její zánik způsobujícÍ. 
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e) Zanikla-li daňová povinnost úmrtím po
platníka úplně, jsou dědicové povinni oznámiti 
to do 3 měsíců po jeho úmrtí. 

. (3) K. oznámení o úplném zániku daňové po
vmnostI nutno připojiti přiznání. 

~4~ Opominutí oznámení může býti potrestáno 
p~radkovou pokutou, pokud nezakládá skutko
v~ povahy jinakého trestného činu podle tohoto 
zakona. 

Oznamolvací ,p,ovinno,st na tá á . 
vz.nik aneb úP1ný zánik : J . J~'nv te~dy, j,de-li ,o no'vý 
a 24); nenastá:vá tudíž . ,'Z .sa. 11l ano,ve ~Qo;:nnolsti . (§ 23 
o!s,oba daňo-vé vý,sosti Č kQov~nnols.t o,z.námem ura,du, J,elsUiže 
3Jvšak podle § 3 od da:~ os .o~enské zásadně už p,oodwbená, 
pla-tné výši, nebo' ~ao ako,s ~o. o".zen~ na.bude důchodu v po
ňova,né klels ne do v ěrp tJ. ~y~ ,duchod o,so,by do,s;ud zda
něž ,na.srane-li P~~~~~k rp,?, v ill'llllmuJ? dan,i .p,o'drobené. Rorv
nýchsluže'bních P.ožitkůda~~v~- ~Qovmno,stI na.bytím 'popla,t
beny dan' d · h ,er JSOU p.o,dle § 28-44podro-
k p.o,dání lz~ť~ě~t~'Vé" nebud~ se Qiz~.ámení k'o'nati. Lhůt'a 
stěhování od počáfk 01Jná~et11l se P?'cltá ,o.d .okamžíku při
jedIJio,ro'č!Iltho po,bytu u ~~ Y ~ za v-?děHkcem, od dokončení 
k vo,s.a.bnímu {) lsv.Q.bQoz~ní, ' an~b am'~e_ti ' dy pře!st~l .dŮ'yod 
dan?vé p·ovinno,sti, 'p,o 'č ítá 'Se ih..5.ta .od o oko:n~~eIli zámku 
vá11l, ooCl .0ka'mžiJku kd '" t . mZl u vy.s,těho
bo.ze ' b ,y plelS al duV'od k o,sobnímu ,osvo-
r1ědí~~).ne posléze oc1,e dne úmrtí .pOlpla.tnika (,P.ovinno,st 

Dým nákladem a námahou dobýváJna, ž,e daň z valné část i 
byla lnedo,bytnou, buď llrotQo, že pOoP·1a.tníJr se ip,ře,stěho'Va.l a 
ne'lTIJohl býti vypátráJn , anebo že - 11ema.je-žáJdného jmění 
_ nemo,hl vůbec da.ně za.pla.titi, uvážíme-li dále, že bucle 
daň ,p,o,dle nárvrhu plynouti do ,státních pomladen v pra.vi
d elnÝ0h .obdolbích, taki'ka be'z lJ1'áce a náklad.u, !tu nemůže 
býti těžkýrrn ,rolzhOlClnoUJti '8,e pro příjem sice menší, aV'šak 
jistý Ia rpra.videlný, ne,žl:i- pl'1O rp,h.iem vyšší, avšak co do 
clobytllDlstJ ,pochybný a co I(l,os,p'la.tnos'ti nesp,olehlivý. 

Zde ,nrup.();dolbuje ,stát opatrného 'OIb0hOlllníka., který rád 
konrveliu.je vyšší dubi,olsn i pohLedávku v rp,ohledáV1ku Illižší, 
avša.k j.itSJtou a v ur:čitý ,den 'spla.tnoil\ . 

Bucle-li stát ,nolvým 'ul)ů!slolbem vybi rá11í vůbec zkrácen 
aneb oč bu.cle z,J.{)rácen, ne1ze nyní ami roaleka 'p!j'eclvidati; 
avš'ak, ,i kdyby tak ,byloo" bude ·ono zkráce'ní d·o'bře 'YY'Vá
že,no výhOlda.mi na d ruhé ,straně; i'oti~ rpra,vide'loným a. jistým. 
příjmem pro Istát,ní \p'oklaldDlu, v,ellkou úlelV'ou V 'Práci vy'm.ě
f'ovacího úřa·du a úlev,ou ploip-latníkťt - ČelI·O IŽ ne,lz,e vo.cl
c.eThovMi - morálním uS'plo~ode,ním, že bez oibtiiží IILOthQIU 
vyhověti daňolVé )p,o,vinno!slti a že nemusí ,se nalc1ále obávati 
ocl druhých p,o,platníků vý.vek, že této po,vinností neiplní. 

Zálwn .zclaňl.1je hrll,bé služební po,žitky, tedy ne1pořihlíži 
ani ke s,ráž.kám pOldle záko'na cr>řÍlpU/stným, a,ni k !oIs.nh'ním 
poměrům po,platník,o,vým (p'olč-et čl enťt ro.c'Liny), Proto musilo 
býti ,da.ně pr'o,sté mJnimum stanoveno p.hměf'eně !vyšší čá.srt
kQou a sooba v,ole,na ta,k, a,oby poplatnik zdaňujíci 'hrubý 
cli'tchtoi(l. n8\Íen ne'pla.til více, ale platil ISlpíše .Qo něc.o méně, 
než j,iný 'polplafu1ík s týmž hrubým, avšak na .ryzí dÚ0ho,d 
převe.(J!eným důchodem, 

Ne:ni ,pochyby, že ,pH jednotné sa7Jbě zí,skáva,oji na. pi'. 
poplatníci sV.Olbod,ní vuM po'p'latníkům s rodinou. Takovýmto 
nes,rovna.10Istem Ine,Lze s,e však vyhno1uti, má-li býti zá1r1on 
je,dno,du0hý. Kldy;by se ,chtěl,o a mohlo rOlZliš,olV\ati mezi sta
vem rodiny, výší Isrážek a,td., pak by to' ve,dlo k takovým 
technickým ,0IbtižÍlIp., ja.ké js,o'u iPři srážení .da.ně v Něme,cku 
a v RaklQoUlsku. Tento způsnb vy/bírání daně byl však se 
strany zaměsrtna.vatelů ,0IZna.čen za nelpHja.telný. Je·dnOldu
chost vyž!llduje 1'(}vné liníe. K,do ziskárvá (na pi'. svobo'dný 
pOlpl'a.tník), nelbude zajisté Čli'niti náJmitek; jiný poplatník 
musí ,se us,pok,o'jiti 'Věd,omÍIII, že nejenom ne'plati ví0e, nýbrž 
že Ipl~tí méně ne,ž ',olstatni pOip'latní0J z jiných 'V'l1sterv než 
dělnických neblO zaměstnanecký,ch, 

Kldy;by ISli snad něk.teré jiné ka.te,g'or·ie ,po,platníků ,clItěly 
činirti nár,oky na stejné 'výho,c1y, jaké osn,olva. po'skytuje při 
zc1aňO'vání s lužeibních .poŽílÍ!ků, nUltno pře,de,všÍIII rp'oukáza.tí 
na po!1stat,ný r,o'hclil mezi t. liR . fundovaným (,založeným) 
důcholclem (oz držbYPIOILemko,vé, IcUomovní, z vý'děl,e1čných 
poc1níkťt a zflIměs,tnání, z kalJ.)i,táh't) a mezi čistým důcho-
dem z práce. 

P 'OIPlatniku 's důcho,dem fU'llc10.va,ným je..s,t k illsposiCti vedle 
j eho - třelba i n,e,zuži,tkova,né I-- !pra.c.orvllÍ sily '3., vedle j,eho 
důchodu j,eMě pramen důchqdu sám (opo,zemky, hudQvy, 
pod,nik. ,ka,pitál), který trvá i tehdy, nemůže-U neibo ne
chce-li Iporp'lrutník lL ja.kýchkoli dův,o,dů praCOlvati aneb ,ze
mře-li, ta"k,že pra.viJdelně jí.ž ip'ouhol\l extstencí důchodorvéh.o 
p'1'ame'ne jest poplatník ,i se ,svo'u rto,dinou 'pr,o ,přípa.d ne-
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mooi, invali,diJty, I!!mrti buď /zcela nelb alelsptOň částe'čně 
zaopatře,n. Nrup,roti tomu je'st u zamělsttna,nce pracorvní Istila 
(tělesná nebo ~uševní) j-e'd,iným jeh,o majetkem a prame
nem důchodTl, aeho,ž zLskání samo vy~a.duj0 již námahy a 
nákladů (učení, studíe). Te,nto ,pramen důchodu má za.mělst
nanc,i a jeho ,rodině 11,ejcn po'skyJtnouti Pl"o,sU'edky k slušné 
o,bživě a výchově Ir,ocliny, nýbl\Ž má mu zajilstiti exilst~nc,i 
~ro ,p,ř~'pad 'nemoci, i nvalitd,íty , stáří a konečně ~ ,pok'ud 
.1r1e o Jeho ro'di,nu - i pr,o phpa,d smrti. /Kdy;by těmto na 
praooyni důchod kla,d,eným po~adaV1kům měllo býTti vyho
Yě,no, musHa by Ibýti mzda Ita.k velká, aby zamě.stnane,c 
z ní nejen sebe a ,SiVOU r,o,dinu sil.ušně olbžirv,il, nýbrž aby si 
mohl pro budoucnost, až iPra(}ov,ní síla jeho ,ocha,bne ne,b . 
úp}ně za,nikne, p,ol"izovati rels ervy (ukládánim 'P 'eněz nebo 
1l o'jiš.tě,ním), které by dalš í 'ex1sttencl jeho a jeho r'odi,ny za
Jistily. TaJwvýc,h res'erv - jak již by}.o řečeno - dúcho'd 
fundo,vaný buď vl'lbec nemá z'a,potře<bí 'neb ale,sp,oň ne měro'u 
tak rualeko'sáhlou jako důcho,d z práce. Ne'l11éně je důle'žHa 
úvaba, že :přij.emce /cHlchodů fLLlld'o'vaných clale,lw snázc 
mlHe svů.i důchod ,př,iz'půso,bitti svým 'P,ot,řCJbám ne,bo ' po
měrům, než může učiniti zaměstna,nc'c. 

Z luvec1eného vysvítá, že jest co do daň-ové no!snostti již 
v p.rinc.ipu velký rozdíl me!Z,í či,stým dů,chodem z práce a 
C;lůcho,dem fund,ovaným, který se zvětšuje ještě tím, že SJ.tl
zebni pOlžitky rtachytí s'e daIlií ú>p,lně, iJLde,žto úp'1né zachycení 
(1 ůchodů jiných je,st skooW nemo,ž-no. Proto také se p,osky
tují i v jiných státe'ch ,při z,da,ň'o'Vání sLuže,bních 'požitkú 
určité yýho'dy, kterých jiní potplatníci nema.jí (na pi". sTáž
k,ové paušály v Německu a RakJo'llsku; nižší zdaňování 
y Anglii a Francii; v P ,ol' ku se zdaňují ,s~'Uižební požitt];:y 
.1,en ,sedmi tde'seiJ;inam.i). 

Zvlá'štní ustanovení o důchode,ch ze služebních 
pož:i.t:ků, 

§ 28. 

(1) O-scJJy, pokladny, fondy a jiné korporal:8, 
,které vyplácejí služe'bní po'žitky ,ze ,slUlžehního 
pom~ru vyplývající a v § 11, 'OdlSot. 1 až 3 uv,edené 
nebo odpočinkové a zaopatřovací požitky uve
dené v § 11, Č. 4, dále veřejnoprávní pokladny a 
fondy, které vypláce'jí ne-mocenské, úrazové, in
validní nebo starobní podpory a platy, jsou po
dnny srážeti ph výplatě těchto požitků daňové 
částky v §§ 30 a :J6 podrobně vyznačené. 

(2) Osoby, po'kladny, fondy a jiné korporac p 

vódlst. 1. uvedené budou nadále 'lla,zývá[ly 
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plátci; E'luž,ebni, o,dpoč,i'l1kové, zaopatl'ovací po
žitky, podpory a platy v odst. 1 u\'edené budou 
nazývány nadále požitl<y, a 0801;>y, které tyto 
požitky pobírají, příjemci. 

Pt'tvodní vládní návrh byl na podnět referenta p.:)
'/.Inoněn a clo'plněn , p,otu,d, aby výhoda srážk,o>vé daně ,mo
lIba ,se v~ah(}vat také na pensijní lJ02-itky, pOlžitky za,otpa
I :ňovací re'sp. ,na !P'od'P,ory 'nemocenské a 'P>o.cl. Bylo by 
p,ře,r,e nestpraveclHvé, aby aklt-ilv'ní zaměstnanci byl:i účas.tni 
výhody ,snížené 2% <daně, kdežto ,pen:s~'sti, jichrž p,laty rla
le.Jw nedoOtslruh!ují pl1attl aktivních z'a.mě,stnaJlců, museli by 
platít daň podle Iliormální ,saZlby § 18. 

§ 29. 

(1) Požitky srazce podrobenými rozume.ll se 
hrubé požitky, počítajíc v to požitky v phrod
ninách, bez jakýchkoli s 1':'1. 7. ek, vYJlmaJlc ná
lll'adu služebních výdajů podle § 11, c,dst. 2. 
Vládní nařízení ustanoví, které služební požit
ky na úhradu služebních v)Tdajů určené, po pří
padě jakou měr,ou nejsou podrobeny dani a její 

srážce. 
e) Požitky v přírodninách oeení plátce hod

notami, které jsou podkladem nemocenskému 
pojištěni; není-li tu takového podkladu pro 
ohodnocení, platí ustanovení § 11, odst. 3. 

Tímto p.aTagrafem definují :s,e po,žiltky, {I, ,nichž s,a bude 
daň srážetti. Aby ,se usnrudnilo z'anněts·tm.alVatelů.m jeclnottné 
ocenění ,da'ni ,p,o,drOlbenýClh naturální,ch p,oq;itků, jichž za
měs,tnancip,ožívají, stanorví se ja:lm p,odkl:a.d pr.o ně oce
nění, kIteré je 'I}o,dklad,em IÚrallovému p01ištění '(fakticky 
též nemo,censkému p,oj.ištění) a upravuje Is,e ka,ždo,ročně 
zvláš1illínů za toupříč1nou úředně yYldávanými tabulkami. 
Jc,nom tehdy, ~ne,olhsahují-li tabultky ocenění zvláštnich nebo 
zvláště ve'lkých naturálních 'plo,žiltků, bude ,nutno ,podle 
usta.novení ,§ 11, od,st. 3 tyto p,ožitky ,o·ce:niti hodnotou, 
jakou mají ll,odle mLSltních p,omě,rů. Takorvé případy Ibud,o,u 
poměrně hclké a nastanou 'ÚoHlkJo u zaměstnanců s velkým 
důcho,dem (na tpříklad voelký ,naturální byt t.o'Vál"llího ře
ctitele), kde pH výkonu srMky na pře!sném 'o'ceně:ní toHk 
neozáleťí, poněva.dž v těcbto tp,ří.padech srážka daně činí 
pOUlze prozatímní platbu na d'aň, kiJ;erá bude 'ltředelP1sána 
v řád,ném řízení ukládacím, Menší nebo větší ,ocenění 
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takového naturálního 'Požitku Ibude vyrovnáno vyměř,ova
cim orgánem. 

,Pokud jde 'o zmíněné o'ceĎlo'Vací ItrubuLky, me je obd·ržeti 
u pi'íslušné ,okmsní lJ.oUtické správy. Nelbyly-li tyto ta
bu~ky ještě vydány !pro 'wk, 'V němž se kOlná ,sní .. žka, .bUlliž 
'Pr()lve,den,o ocenění ,p'o,clle tabulek vY'claných na př,edchozí 
rok. 

Požitky j,e-clworá,zové (na !př. ,běžné .norvor.oěné) l s,olu podro
beny srážce ph jich výlpla.tě. 

§ 30. 

(l ) Daúová sI'MJ\.a činí: 

a) z požitků vyplácených týdně ve v)Tši 

od 193. d o 194 Kč týdnč 25 ba). 

196 

" 207 
219 
232 
244 
2;5,7 

84 

2619 
282 )) 

294 " 
307 

319 " 
3,32 
344 
357 

369 
388 

393 
398 
403 

408 

413 " 
418 
423 

206 
218 
231 
24.3 
25,6 

2608 
281 
2'913 
306 
3,18 

3'31 

343 

356 
3'68 
387 
39,2 

397 
402 
407 

412 
417 
4122 
427 

" 

" 

" 

" 

1 Kč 

50 
75 

1 25 
1 50 

J 75 
2 
2 25 
2 50 
2 75 

3 
3 25 
3 50 

3 75 

4 
4 5,0 

5 
5 50 
() 

6 50 
7 
7 50 
S 

" 

" 

" 

" 

od 428 do 432 Kč týdně 
" 433 " 437 " 

438 " 442 
443 " 447 
448 463 

8 
9 
:) 

10 

" 50 

50 

10 " 50 
b) z požitkú vypláceny" ch mAsl'" ' . .. v. ' . c cnc \ ' e VySl 

od 837 do 838 měsíčně 1 Kč 10 b 1 
839 885 9 a 
886 937 ,~ " 20 " 

o 20 
,,938 992 " " 

993 1047" 4 30 
1048 110:2" 5 II 40 

1103 " 1157 G 50" 
1158 1212" 7 60 

1213 1265 ~ 70 
1266 " 1314 80 
1315 " 1373 10 80 
1374 11 90 

1428 13 
14f,29 1482 

1483 1535 
1536 15,87 
1588 1680 

1681 " 1702 
1703 1724 
1725 
1746 

" 1768 

1790 " 
1811 

" 1833 " 
1855 

1876 

1898 
19,20 

1941 

1745 
1767 
17.89 

1810 
1832 

1864 
. 1875 

1897 
19-19 
1940 
1963 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

'l 

14 

15 
16 
17 
19 

21 
23 
26 
28 

30 
32 
34 
36 

39 
H 
43 
45 

10 

20 
20 
30 
'50 
70 
80 

20 
30 
50 
70 
80 

20 
30 
50 

" 

" 
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(2) Při výplatách čtrnácti- a dvacetiosmiden
ních ' činí tato srážka ph d voj- po případě čtyř 
násobku požitků, v odst. 1 a) uvedených, dvoj
po ~řípadě čtyřnásobek tamtéž uvedených čás
tek, a při výplatách desetidenních při třetino 
po'žitků v odst. 1 b) uvedených, třetinu tamtéž 
uvedených částek; při tom se tyto zaokrouhlí 
na nejbližší 25ti dělitelné částky. 

{a) Při výplatách v jiných obdobích činí 
srážka za každý pracovní den jednu šestinu 
příslušných daňových částek v odst. 1 a) uvede
ných. Srážka se nevykoná, nedosahuje-li na je
d~n pracovní den přepočtený průměrný požitel( 
34 Kč . Z požitků vyplácených denně se srážka 

nékoná. 
(11) Při provádění daňové srážky podle ustano

vení tohoto paragráfu se připočtou požitky (po ' 
případě zálohy) vyplacené mimo pravidelné vý
platní období k nejblíže příští pravidelné vý
platě, nebo, byl-li mezi tím služební poměr zru
šen, ke konečnému zúčtování. 

(") Při př'echodném zvýšení požitků nad pří
slušnou nejvyšší hranici v odst. 1 až 3 uvedenou 
se zvýší daňová srážka za ka'ždých dalších 
tl'eba začatých 10 Kč o dalších '5.0 haléřů, 
Vládní nařízení stanoví v tabulkách, pro jed
notlivá výplatní období sestavených, zaokrouh
lené částky t,ěchto srážek. Zjistí-li se při srážce 
podle tohoto odstavce, že by celoroční daňová 
srážka při stejnoměrném vyplácení těchto po
žitků byla nižší, vrátí se tento přeplatek, činí-li 

za rok aspoň 2 Kč. 

(H) Klesne-li přechodně požitek v některém 
výplatním období pod příslušnou hranici v od
sta vci 1 až 3 stanovenou, lze-li však očekávati, 
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že př'íjémcův srazce podrobený roční požitek 
dosáhne nejnižší na rok přepočtené hranice 
příslušného období, srazí se z tohoto požitku 
při výplatách měsíčních a osmadvacetidenních 
po 1 K,č, při výplatách čtl'náctid~nních po 50 h 
a při výplatách v kratších obdobích po 25 h. 

z ?cls~avce ~._ a 2. patrna je nejnižší hranice důchodu, 
~d I11cbz se ~razka da~~ počítá a ~o podle toho, vyplácí-li 
sc .dt'tcbod tydně, měslCně, resp. ctrnáctidenně , osmadva
cetldenně, neb.o desetidenně . Z důchodu nižšího srážka 
se nekoná, poněvadž jest podle § 35 od daně osvo
bozen·

v 
ťr'e!Jočte,me -li číslice v § 3Q uvedené na částky 

celorocm, sezname, že dani a tudíž i srážce jest 
POdl:~b~n r?,č:ní ,p.o,ž,ite,k nejméně 10.044 Kč llt.i 'Výpla:tě 
mě,Sl-C~l, neJ'J?éně, 10.036 Kč při výplatě o'smadvacetidenni 
ne,bo, cirnáct'LdelTIJlll nel,Jméně 10,044 Kč ,při výplrutě delse,ti
d~lll111 . (v d~~áJdách~vv ! .nejméně 10,036 Kč ,pii výplatě 
~yo(~elW:L P.o.~~t.ek lliZSl Jelst oldi d,aně 'ols'V0'bo.zen a to 
1 kdyz má spl'ljemce vedle spo~itků j.1nýdůchod (,na .p.hk,lad 
z d1omu, kapitálu atd,) 500 Kč l'o'čně nespře'vyšujíCí (§ 35). 

~ř~p,řeovede.ní po'ŽŮltků v § 30 u'Ve·dených na částku celo
~()Clll ~y10 Ip,olst'ulP,o.váno 'tak, že s,e měsíění plat ,náslo,bil 12 
~trn~ct.iJd<en.ní 26, delsetidernní 36, týdenní 52, at~ P'I"OIto; 
~e JSou v těchto 'olbdlObíc.h vý;pJ.:a-tní'ch za.bmuty 'll.eděle 
1 'svátky. 

Kde,žt? u osta-tních poplatníků činí da,ně pms,té ~Thímum 
7005> K,c ~§. 3), ,stanoví se pro iPlO'ž1tky mnohem vyššf 
dall'olVé 'mwllmum, t . j, 10.036 Kč a~ 10.044 Kč relsp 
:"e ,ssp,o ljen~ s jiným ,d~chod~m 10.;'536 Kč až 10.544 K'ČI; p'l'oto; 
ze mst~:tlll, !p~p,latm~~ sp~atl dan z ryz.ího důchOl<1u t. j. 
p,o .ode'ctem :"s'e'ch pl'lspustných ,g,rážek (též srážek za členy 
r,o:dů.ny), ~d,ezto zde neLze ;pNhlíže~i k ,žádným ,odpočíta,tel
nym p,o,lo~kám aDj., ke sta,Vll r,odiny ,kr,omě případu § 3l. 
Tyto zá.k!on~~ pnsp~lstné s,rážk.y jsou vyvážerny jednak 
mnohem VySSl.ffi da,llJ .piordr,olbenym 'ffiŮJIlismem jednak niz
k,o~ lS'aJZ,bou, takže bude spTavideJně daň srážl>io.vá nižší ,než 
d~n, kit~rá by byffi uLožena spři řádném ukládání. V řid
kych ~nrpade,~h, zvláš!ě u ~polPlatníků s 'll'e,jnižším důcbo
dem, Je,st, .Q'Vse~ mOlZno, ze by daň lPodle všeobec,ných 
UJslta-novvelll vyměr,elllá ;byla menši než ,<laň vybíraná Isrážk-o,u 
neJ:~o ze by vůbec nelbyla spře-d,ep,sána (na příkla-d při mi
~()IráJclném ~atLželllÍ dluhy a p.od.). V ta:k.ových 'PřÍjpadech 
jelst ,IJlo'p latmk chráněn ustanovením (§ 3·2 odst 5 pOdle 
něhož m]lže VŽdy žáJdati za řáJdné ukládáni daně při kte
rém ,s~ llři,~lédne ku všem. zákolnem ,pří,pustným' ,g,rážkám. 
!lyLo-lI Isra.zeno více" než Mní daň 'V řádlllém n1!eni ulo
zená, bUJe, vrá~elll ,lPř~~latek 'V ,hoto<vosti (§ 37, odst. 2). 
Z toho zre~m:o<~ ze sy ,pnJemcd za žádných ,okolnolsltí nehude 
na-kláJdá~?- h?r,e .ne.~ 's každým ,jiným ll'olPlatníkOOl: buď 
hude m~ti. vyhodu, ze bude ,platiti méně než přU řádném 
uk,!ádálll, anebo v nejhoršim 'pří'Pa-dě nezrupliati ,nikdy více 
.nez lÍ<o", co by z "téhož d'dcho<1u musil plrut:iJti ka:ždý jiný 
poplatlllk. 
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Z mezd vyplácených denně (mzdy vlastních náden
níků atd.) nebude srážka prováděna. 

Pro sazby srážkové daně, 'v tomto paragrafu upravené, 
zvolen byl usnesením rozpočtového výboru po formální 
stránce způsob stupnicových sazeb, které jsou oproti znění 
vládního návrhu, obsahujícího v tomto směru pouhou ma
tematickou formuli, pro praktickou poti-ebu vhodnější a 
zároveň i pi·ehledněj ší. Též materielně znamenají sazby 
proti vládnímu návrhu výhodu, neboť počínají u nejniž
;jích srážce podrobených p'ožitků toliko 1/ 8%, kdežto cUíve 
začínaly již 1/5 %. Vedle toho také usneseným rozšířením 
sazby srážkové daně pro roční požitky nad 20.000 Kč do 
23.550 Kč získávají poplatníci výhodu nižší daně oproti 
vládnímu návrhu, podle něhož již při požitcích ročně pi'es 
20.000 Kč nastávalo ostr-ejší progresivní zdaněni podle vše
obecných ustanovení tohoto zákona. Vedle této faktické 
výhOdy pro drobnější l)i"íjem~e požitků (§ 28) dosaženo bylo 
naznačeným rozšířením sazby žádoucího přechodu mezi 
lIižší daní srážkovou (pro roční požitky až do 23.550 Kč) 
a progresivní daní podle sazby § 18 (pro roční požitky 
nad 23.550 Kč). Tím získávají značně také nižší úřednici 
a pensisti, kteh do 23.550 Kč ročního platu budou platit 
nižší sazbu v tomto paragrafu stanoveno'l. 

V zákoně uvedena jest ovšem jen phslušná tabulka da
úové sazby při výplatě týdenní a měsíční, jakožto základ
ních v)'platních období, z nichž ostatní období (14den))i, 
28denni, resp. 10denní) lze mechanickým přepočtením 
přesně odvoditi a stane se tak v tabulkách, jež budou ob
saženy v prováděcích nai"ízeních. 

Nového ustanovení v odst. 4. jest třeba, aby i v těch 
případech, kde má na př. zaměstnanec vedle sv)' ch ob
vyklých pOžitkľl, vyplácených v pravidelných obdobích 
(na př. měsíčních, týdenních atd.), dalŠÍ požitky, po pL 
zálOhy, v jinýCh obdobích splatné (na pi'. čtvrtletní !)Í"i
by tečné, remullerace a pod.), bylo možno prováděti da
ňovou srážku, jejímž řádným výkonem by pak bylo da
llové IJovinnost~ učiněno zadost. 

V di'lsleclku toho činí se v odst. 5. opatření , aby i pn 
toliko pi'echodném zvýšení požitků nad některou z nej
vyšších hranic v § 30 stanovených, bylo možno prováděti 
pi'esně stanoveno II srážku daně, jejímž řádn3"m výkonem 
bylo by učiněno zadost daňově povinnosti. Ph tom se 
zároyeú poplatníkům dostává spravedlivé ochrany, aby 
ueplatili v clťlslec1ku třeba jen nahodilé kumulace požitků 
větŠÍ rlaně, nežli která by na ně pi'ipadla, kdyby se jim 
byly v jednom roce úhrnem dosažené požitky yyplácely 
v pravidelných obdobích stejnoměrně. Eventuelní pře
platek z technick)"ch důvodů ovšem aspoň částky 2 Kč 

_ dosahující - se pak vrátí. 

Rovněž pro pi'ípad přechodného klesľl.utí požitků pod nej
nižší hranici v § 30 'uvedenou (Okrouhle 10.000 Kč) bylo 
nutno v odst. 6. stanoviti výši daňové srá žky, ovšem 
v předpokladu, že roční požitky příjemcovy pravd~podobDě 
dosáhnou výše ročních .10.000 Kč. 
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§ 31. 

,(t) Srážka se nevykoná, nedosahují-li požitky: 

a) měsíč.ně 959 Kč nebo osmadvacetidenně 885 
Kč, al'uáctidenně 443 Kč, desetidenně 320 lG': 
nebo týdně 222 KČ' a má-li pnJemce alespoň 

tř'i .os,oby v § 20, ods,t. 1, ozn.ačené, a 
b) měsíčně 1063 Kč nebo osm.advace,tidenně 

982 Kč, čtrnáctidenně 491 Kč, desetidenne 3:15 
Kč nebo týdně 246 Kč a má-li phjemce alespoň 
čtyři osoby v § 20, odst. 1, ;ozna;čené a 

c) měsíčně 1250 Kč nebo osm8:dvacetidenně 
115,4 Kč, čtrnáctidenně 577 Kč, desetidenně .jol 7 
Kč anebo týdně 28'9 Kč a má-li příjemce alespoň 
pět osob v -§ 20, odst. 1, označených. 

Srážka .se nevykoná dále, má-li příjemce 

ale-srp'oň š'est GIs-ob v § 20, ods,t. 1, ,QlzlIlačený:ch, a 
nelpře1sahuj{-E jeho pO'ŽJitky IpřírSlUŠlIlé :nejvyšší 
h'ramice v § 30 uved,en.é. 

f) Je-li příjemce vdovcem (vdovou), snižuje se 
při p.oužití předcholZÍch ustanove:ní (ods,L 1) 
p,o:čet ,o,g'ob tam uvedený,oh v'ŽJdy ,o jednu osobu. 

(3) Tento stav osob prokáže příjemce, Jde
vzdá-li plátci potvrzení obecního nebo jiného 
k tomu příslušného úřadu o stavu a počtu osob 
v předchozím odstavci označených k 1. lednu 
berníhv roku. Jmenované úřady mají povinnost 
tyto průkazy vyhotoviti phjemci na požádání. 

Ůás,tky uve,dené v lit. a) o'dipo~.claljí rlo,ěním čáJsltk.ám 
11.50,5 Kč, 1:1.508 I{,č, U.M8 I{,č, 11.520, ,r01Sip. :L1.544 Kč 
a 9.el,orro'člnímu rY'Zímu důchOrCLU 8200 Kč (§ 3), ,čá,stky 
uve,derné 'V lri.rt . b) ,0{'\jpovÍda-jí l'orčrním čásrtkám ;12.756 Kč, 
12.766 Kč, 12.780 Krč, re,SIIl. 12.792 Krč: a ,cel'ŮIw0nímu ryzímu 
důcho,du !}200 Kč (§ 3) a J)ro1slé'Ze částky uvedené v lit. c) 
ordpoví-clrují ro,čnÍm částkám '15.000 Kč, 15.002 Kč, .15.012 Kč, 
ť,e1s'p. 15.028 Kč a · ceLof.Olčnímu ryrúmu důch{)rdu 11.000 K,č 
(§ 3). P{)tvrzení {) 'stavu a pOIČtU ,o,so,b v ro,dině Ve .smyslu 
o,cltstavce 3. jso'u moJku IprOrSta., jeiVto jde o 'Qlsvědčení. vy
dávan.á na pokyn úřardJU. 
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§ 3,2. 

(1) Řádně vykonanou srá'žkou podle §§ 30 a 
31, po případě vyměřellím daně podle § 33, odst 
1 a 2, jest daňové povinnosti učiněno zadost, 
i ikJdyž m ,áJ 'příjelmce (§ 5, 'Odls,t. 1) jiný důchod, 
nepřesahujicí rOlč:ně 500 Ra. 

(2) Do jiného důchodu podle předchozího od
stavce počítá se též důchod přislušníků rodiny 
podle § 5 přičitatelný. 

(3) V případě odstavce 1 jest pÍ'Íjemce osvo
bozen od povinnosti podati přiznání, leda by 

byl k tomu zvlášť vyzván. 
(4) Zjistí-li se, že byla příjemci z celoročnh:h 

služebních po'žitků (§ 11, odst. 1, Č. 1 a 2) sra
žena daň v částce vyšší než by činila· částka vy
počtená z těchto požitků po srážce paúšálu po
dle § 15, Č. 1 d) podle sazby § 18 a po další 
srážce podle ustanovení § 20, a~ebo že byla pří
jemci z celor,očních požitků, jež nejsou služeb· 
ními po'žitky podle § 11, odst. 1,č. 1 a 2, sra
žena daň v částce vyšší, než by činila částka 
vypočtená z těchto požitků podle sazby § 18 a 
po další srážce podle ustanovení § 20, vrátí se 
tento rozdíl příjemci jako přeplatek z úřední 
povinnosti. 

,,5) Příjemci pi'ísluší vždy práv,o žádati ta 
ř'ádné vyměřování daně podle všeobecných 
ustanovení; takovou žádost ,(bez kolku), k níž 
třeba připojiti řádně vyplněné přiznání, nutno 
podati nejdéle do ,konce března po projití roku, 
ve kterém byla sražena daň podle § 30, po pH·· 
padě §§ 30 a 31. iJ?ře,s.ahuje-H srá,žika vyměřenou 
daň nebo není-li příjemce vůbec daní povinen 
vrátí se přeplatek v hotovosti z úřední povin. 
nosti. 
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(6) Pl1e,pl,aJtek podle ,odslt. 4a 5 '8'e vráJií, ČilIl,í-li 

za 'rok alespoň 2 Kč. 

Pi-i četnější liodině pfi.iemco,vě .může na,s,ta.ti ,případ, že 
by 'by,la daň 'srážkorvá ·vyŠŠí než daň, }e'ž by byla ,u}oolžellla 
v řáJruném vyměiíOlvání. Alby byli 'V (pod,o,hný·ch . přílINld·ech 
příjemci, jichž celonOlční prožitky jsou nádisltlo post'aveny, 
Ilchráněni šlwcly, i kJdyby 'sami neužili ,olPrávnění žádatri 
o řá,dné vymUerní, rp,ř,iJpoden byl ve výborru r·o'Z!p,očt,ové'111 
(10 toho,to :§ ,nový ,odstavec 4. 
Nynější OIcl.S-t. 5. má za účel, aby příjemce za žáéLný,ch 

o.lwlností Illebyl da.ňtOrvě hůře 1J01sti~en nežli každý jiný 
p'<qllatník. 

§ 33. 

(I} Nebyla-li srážka, kterou byl plátce podle 
§ 30, po případě §§ 30 a 31, povinen, vykonána 
buď vúberc netbo řáJd1Il ě neho nebyla-li ,slrá:žtka 
vykonána jen proto, že požitek v jednotlivých 
výplatních c·bdobích nedosáhl příslušné nejnižší 
hranke v § '30, po iPřÍ'p. § 31 uvedené, pf,ed,epítŠe 
vyměfŤJŮ'v.ací u.'ř,ad příj ,e'md rdodlaltelčlIlě ;ku přímé
mu placení pf~shlšnou čá,stku, j.els1tliže ceilkový 
hrubý pOŽJirtek ,toho ,0lIloho ,rokuCLols,áJhl a.lelsrproú 
částk y, ,'kIterá vy;ch á,zí, 'přre.polčit e-rl.i :S e ph-s,l ušn-ý 
v § 310, po ,případě § 31 Ulved'erný ne:jnilž:ší po,ž;iitek 
na p,o,ž.ilte,k cell'o,r,očnÍ. 

(2) Téhož způsobu dodatečného zdanění se 
užije vyjma případy ,§ '3'5, byly-li témuž pi'í
jemci vypláceny požitky od různých plátců a 
nepi"esahuje-li součet takto v berním roce do
sažených požitkú nejvyšší hranice v § 30 uve
dené a na rok přepočtené. Daň se vyměří část
kou, která by odpovídala celoroční srážce podle 
§ 30, odst. 1 až 3, kdyby tu byl jediný plátce. 
Daňové částky plátcem sražené budou od ní od
počteny. 

(3) Přesahu.ie-li součet požitkú v odst. 2 uve
dený tuto hranici, vyměří se daň z celého dú-
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chodu v řádném vyměřovacím řízení podle vše
obecných ustanovení tohoto zákona. 

(4) Ustanovení § 32, odst. 5, platí obdobně i co 
do § 33, odst. 1 a 2, s tou úchylkou,' že ž,ádost 
tam zmíněnou nutno podati nejdéle do 30 dnll 
po doručení předpisu daně. 

Pa,ra,gra,f tento stanO'Ví dOldwliečlné zdalněni (pfelC1'P~s) úi'a
clem tam, Ik,de STáž-k a 'Pl1ort,i zákotIl:Ilým UJstano,venim ne
byla vyko'nána buď -vůbec nelbo nUwli řáJdlllým ,způslolbem 
ne,?:o kJd·e :srážka. ~rui 'V~Jr'onána býtí ne.mohla" p,oněva,d4 
p~.;;!~ek y .J~dnorthvyc.h vypla,tních ,0,Mo,bích Jrl'e,sl :pod nej
lllZSl hralnwl Y § 30 uvedenou, iIDd,e však c'etllwlvý ,po<žitek 
t~ho ~01ll'0'~0 ,r,ok~, d,~sá?-l aleSIPlolň 'částky, která vychází, 
prep'o,ct-e-h .se 'P'l"lJslusny v § 30 u:ve'dený nejnižší ,p.olži.tek 
na požitek celoročnÍ. I zde nebude daň větší, než připadá 
po~le J, 3~, ods,t,.1. a může poplatnik, je-li to pro něho pi'í
zmvěJsl, zádatl 1 zde za vyměření daně v l'ádném řízení 
vyměřovacim, 

Usta~ovení nového odst, 2. dodaného v rozpočtovém vý
?oru, Jest nutno, ježto bý jinak došlo k té nesrovnalosti 
ze .by zaměstnanec jeclině proto, že má požitky od ni\~ 
k?hka za;městnavatelů, byl podroben tíživější dani podle 
vs.~obecpych ust~novení, nežli zaměstnanec, který by s tý
~~!é p~~~~y u Jednoho zaměstnavatele měl výhodu sráž-

~ato v~ho~~ je oyšem odůvodněna jen u požitld\. do výše 
~3.::J50 Kc, Jezto pres tuto hranici nastává u požitků již 
r~c1né vyměřování (srov. §§ 36 a 37). Nový ·odst. 3, tuto 
zasaliu zákona v souvislosti s odst. 2, jasně vyslovuje i na 
tomto místě, 

§ 34. 

Má-li příjemce (§ 5, odst. 1) vedle požitků po
dle §I§ 30 až 33 odst. 1 a 2 srážkové dani podro
bených ještě jiný 500 Kč ročně přesahující dů
chod (§ 32, odst. 1 a 2), vyměří se z něho daň 
podle I§ 18 zvláště, beze zření na jmenované po
žitky. Při zjišťování jiného důchodu možno při
hlížeti pouze k takovým odpočitatelným polož
kám, které jsou s tímto důchodem v přímé spo
jitosti. 

Tímto paragrafem upravuje se u příjemCtl ktei'í ne
mají na služeb nich požitcích ročně více neŽ 23.550 Kt: 
(§ 37, odst. 4) a u nichž srážkou daně je daňové po-
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§ 35. 

(1) Hrubé požitky podle § 28 zásadně daňovti 
r;;rážce podrobené, jež v tom onom roce nedo-
s1'l.hly částky, která vychází, přepočte-li se pří
slušný v §§ 30 a 31 uvedený nejnižší požitek n~ 
požitek ce1oroční, jsou od daně osvoboz~ny, ~yt 
i měl příje,mce (§ 5, odst.. 1) vedle nIch 
ještě jiný '500 Kč rocnc nepřesahující důchod 
(§ 32 odst. 1 a 2). Zjistí-li se to, bude daň, která 
snaď byla sražena, vrácena v hotovosti z úřední 
pov,innolsti. Ustanovení § 312" odst. 6, Iplatí tu ob-
dobně. . 

(2) Má-li příjemce jiný důchod nad 50'0 Kč. 
ale ne vyšší než 5000 Kč a nepřesahuje-li součet 
hrubých požitků a tohoto jiného důchodu roč
ních 110.000 IKč, vyměří se v řádném ukládání 
daň z hrubých požitků sazbou Ys % a z jiného 
důchodu saz·bou 1 %. Součet obou sazeb ,činí da-. 
ňovou povinnost. Není-li tu některého z uvede
ných předpokladů, nastává stran celého dů
chodu o(§ 5, odls.t.. 2) - hrubé pQlŽlttky v ;to 
počítajíc - j"ádně vyměí'ování daně. podle vše
obecných ustanovení tohoto zákona. 
Řádné vyměhwáni na,.clejde dle odlst . 2, te,prve P~ jiném 

(lůchodu nad 5000 Kč, ,k1dežto ,pI'i jiném důchodu ne,p~elsa:hu
jí-cím tuto 'čáslbku d'Oijde k dělenému, t.edy nc\pI'()Ig'll'eIS1Villlmu 
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7Jd'aněníJ..totiž vyměří :!I6 daň ~vláště z hr.ubých poiitltll sa-z
bou 1/ 8 / 0 a zvláště z jiného důchodu sazbou 1%. 

Jaká výhoda z toho plyne pno 'IHliplatníka, je patl'll'o 
z těcp,to i'říkl3!dů: 

1. P ,o'platnik, k.ierý má 
a) požitky . . 4800 K G 
b) jiný důchod 4500 Kč 

ÚhruClll . 9300 KG 
zaplatil by podle půV'o,dního vlá,cLního návrhu v řá,clném 
ukládání 109 Kč, kdežto podle přijat é změny odst . 2 pouzc 
51 Kč. 

2. Po~latník, -kt'e,rý má 
a) požitky . . 
b) j~l1Ý důchod 

8000 Kč 
1000 Kč 

úbrnem 900 Kč 

zaplatil by 110(11e původního vládníbo návrhu 88 Kč, kde žto 
podle novébo odst . 2 pouze 20 Kč. 

PřesahUje-li však jiný důcho'cl ro,čně 5000 Kč a;neb Čliní-li 
s'ouče,t hrubých 'p.ožiltků a jiného důchOdu přes 10.000 Kč, 
na.stává i'ádné vyměř,()"ání daně p'o'(11e všeo,becný.ch usta
J~O've'ní _a p.řipo,č~~ají 'se te,dy k jiném~ důchodu ~ ,p,o'žitky, 
treba,s by t.yto JlUak, kdyby zde ,totiz nebylo j'iného dů
choo,dlU, byly od daně o.svoho'zeny. Usrta;novení 'tot'o jel&t 
nutné a ,sprav,edli"é, nehoť není důvodu, aby na p,ř. IP'O
platník, 'který má jiný důchod 'per 50 .000 Kč (ze ,staltku 
domu, kapj.t'oly) neplatil též daJ1ě z peJ]sle 6000 Kč. Tent~ 
j.iný fundovaný důoo()d 50 .000 Kč sne,se snadno daň p'ři
pa.cla.jící na ,požitek '6000 Kč . 

§ 36. 

(1) Při služebních požitcích (§ 11, odst. 1, Č. 1 
a 2), které trvale přesahují příslušnou nejvyšší 
hranici v § 30 uvedenou, vypočte plátce nejprve, 
jaký dani podrobený požitek pravděpodobně 
příjemci vyplatí za celý rok nebo, vznikl-l i slu 
žební poměr teprve během roku, od počátku to
hoto poměru do konce roku. Od takto zjištěného 
požitku odečte paušál v § 15, Č . 1 d) stanovený 
a ze zbývající částky vypočte daň sazbou podle 
§ 18; u ostatních srážce pOdrobených požitků 
(§ 28) provede se t)TŽ výpo~et s tou změnou, že 
tu odčítání poušálu podle § 15, Č. ~ d odpadá. 
Tuto daň srazí pak poměrnými částkami 
v týchž lhůtách, ve kterých se vyplácí 
požitek. Není-li roční částka daně důchodové, 
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připadající na požitek, vyjádřena v ko
runách bez haléřů nebo není-li dělitelna 

počtem výplatních l hůt jednoho kalendářního 
ľoku, sníží se na nejbližší částku dělitelnou 
počtem výplatních lhůt, . . 

(2) Klesnou-li v roce požitky trvale pod ph
slušnou nejvyššÍ hranici v § 30 uvedenou, bude 
plátce nadále srážeti daň podle ustanovení § 30, 

Při po~itcích, trvale přesahujících \p-řÍslušnou ne3vyšší 
hraníci v § 30 uvedenou, hude činití sráž.ka daně toliko 
zatímní pl.a.tbu na 'daň, která v řádném ří~ení vyměřova
cím bude teprve 'Předep,sána (§ 37, odst. 1). Poněvadž z.d,e 
jde ,oplO,žitky pře,sahující 20.,100 Kč (§ 37, . 'odst. 4), tudíž 
o důchod, kte.rý snelse větši zaMžení. ne!.ze z.de užíti nízké 
.sazby p,o,dloe § 30 a nutno trvartů na všeo,becné sa,:z.bě a da
i'lO'vé plwgr,elsi. Pr<lto IDUSIÍ IPlátce, a.by se srážka přimy
kala p,okud .ffiIo~no nej'Více ,k bud·oucímu pře'dp1su, vyp·o
Gi:&ti sám 'pravděp'od'o,bný mční důchod a daň naň p řJ.p a
lla;jicí. Te,nto vý1po'č,et ne,bude dělati p,látcům obtíží, p,oně
yadž ji~ dne.s při peVlných služe,bních !p,ož.itcí-ch - a o. ta
kO'Vé ,zde hlavně p,ůjdc - ,by,l zaměstnavate'l po-vinen da
ňO-VOll záklrudnu a daň s~ vnJ,o,č~sti. Zde <l ,statně nebude 
U-e,ba zvláš,tní !pře,sn.olstll, ježto jde jen 'o IPlatbu a coQuto 
a nezáleží 'tudíž na ,tom, ,srruzí-li se více neho méně, po
něvadž pndle ,toh'o, lwlik se s ralZ\iJ,(), přede/píše ,s,e i',o.pla,t
níku ~f,i řádném -vyměřování méně ,nebo ví.ce ku ' přímému 
placení; ip,ošk'o,zen nebude 'aní p,oplatník ani stát. A přes,né 
",jištěni ,důoho,du, Jakého příjemce cLo,sáhne, není p['edem 
vůb ec mo,žn(). . 

§ 15, č.1 1 1ít. ,d) ISta.noví ,určitý pa;ušál Jak,o ,při:pUlStlllou 
srážku mLsto -všelM l.Jiodle zák'ona d,nVlo,tených 'a služebních 
požitků ,se ,týkadicích srážek (kr.o.mě !Úlev iIlDO členy ro
diny). J ,s,()u-li však. srážky podle zálwna přípustné vyšší 
než ",miněný ,paušál, má :z.aměstna;ne,c IPráv,o na .sráihlr.u ,této 
vyšši , částky:, ktel'ou .ovšem bude moci uplatniti až y řád
ném vyměi'o'Vání daně. 

Ustanovení odJs,ta-vc-e ,druhého :má za účel při trvalém 
p,oklesu l)Jo~i,tků pOld příslušnou nejvyšší hralllÍci v § 30 
uvedenou v zájmu !příjemcově 'pi'ihlížHí Se výší ,srážky 
k dani. která jemu b'l1de ulQ~ena v řádném řízení vymě
f-()IVacím. 

§ 37. 

(1) Srážky podle § 3,6 vykonané činí zatímní 
platbu na daň, která v budoucnu bude vymě
řena z celkového důchodu v řádném vyměřova
cím řízení podle všeobecných ustanovení tohoto 
zákona. Přesahuje-li tato daň srážku podle § 36 
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§ 38. 

l:ástky, které byli plátci povinni v měsíci 
srážeti, odvedou do konce příštího měsíce státní 
pokladnĚ', pokud finanční správa nepovolí del
ších lhút. 

Tento paragraf stamo.ví pro odrváidění ,srá~kQivé .daně 
J.hůtu, která však .může býJti fin:a,nč ní správ,ou ,pno·dlouženll., 
ta-k jak'o bylo 'P,ř.i. d'olsava-dním Is.rážetllí daně z platí'! pev
ných (§§ 235 zá;k. 'o 'OlS. d. a čl. 83, Č. 1 ,pr.ov. nař.). 

§ 3~L 

Plátce jest povinen do konce února po kaž
dém kalendářním roce, nebo, vystoupil-li pří
jemce před koncem roku z jeho služeb, při zru
šení služebního poměru, anebo přestala-li po
vinnost plátcova požitky platiti, při zániku této 
povinnosti dáti každému příjemci písemné, 
kolku prosté potvrzení o tom, kolik činily hrubé 
požitky a jaká daň z nich byla příjemci srá
žena za prošlý rok, pokud se týče za dobu až do 
vystoupení ze služebního poměru, nebo až do 
poslední výplaty. Této povinnosti jsou zproštěni 
plátci, kteří vydají podobné potvrzení při každé 
výplatě. 

Příjemce má za,jJlsté illfávQ', .aby mu byly -PQ-wrzeny vy
pia-clené 'P,o~i;tky a srážky z- nich. Aby se tP'látct Ipříliš 
nezatěžo'V~H, Istanlorv·eno', že lPlQ,tvrzení bude se vydávaAi 
tepne 'po projití ,noku neho !ph dhvějším 'VY's:toup'e-níze 
s I'už,by, r-e,s!p·. ,při !Zániku 'plátcovy po,vlÍ,nJlJo!s.tí ·p,o.žítky -pla
titi, a - tQ jen iPQtud, 'Pokud slnad neby~o již vydávlÍilllo při 
ka,žd.é výlpJatě zvlášltě. 

§ 40. 

(1) K řádnému vyměřování daně, pokud t.oto 
podle př'edchozích ustanovení vůbec má místo, 
jest pro příjemce, kteří kromě požitků srážce 
podrobených nemají jiného 50.0 Kč přesahují· 

cího důchodu (§ 32, odst. 2) příslušným vymě
řovací úřad. 
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e) o odvoláních z platebních rozkazů vymě
řovacího úřadu rozhodu je finanční úřad II. sto
lice s konečnou platností. 

1(3) V těchto případech má úřad táž práva a 
povinnosti jako daňová komise. 

Tímt.o ustaill'ovením hude ~ak ,úřa.du, tak i komisím ne
smírně ule.hč-e,ll'o' . Zaměstnanci se služelbnímip,o-Mtky, jichž 
d ťlcho-d jelst ,známý a .nelZat-a,ji-telný '. :nemrují zA-jm ~ na t0f:1' 
vyměi'í-li jim -d,aň mo'ill.l1se nelho urad, 'PlOněva-dz ,nem~ze 
cl-o.jíti k odhadu . Nruo'pak bud-ou míti 'VÝhodu, že yYměl"{)
váni daně relS'P. vyi"ízení ot1volání se značně ury-chlí (ne-
třeba čekati na S1V'o,lání k.oull,si). . 
Příj.emcům, klteří veld:le po'žitků -SIl":Hce :p,o.df.Olbený,ch ma.ií 

ještě ji,ný ' 500 Kč ro,č.ně 'P'l"Ewyšující důchod (z ;p,oó\'emku, 
d-omů, ka,pitálů atd.), bude daň i Ina;dále vyměř,olVána 
komísemi . 

§ 41. 

(1) Nezaplatí-li pn)emce požitků (§ 28) včas 

daně, jemu ku přímému placení předepsané, 

múže vyměřovací úřad uložiti dočasnému 

plátci, aby dlužnou daň, pokud poměrně při

padá na požitky, při výplatě požitků srážel a 
pi'islu.šnému bernímu úřadu: odvádéll: včás.t-

kách a lhůtách, jež určí vyměřovací úřad, pH, 
hlížeje k mlre jeho zaměstnání a výdělku. 

V jednom roce nesmí býti více sraženo, ~ežli 

činí předpis za jeden a půl berního roku. Srážka 
nernÍ př'Ípustna, 'pokud hy jí bylo zkráce'no 
n8\Zahavitelné exis,teinční minimum Ipříje-mcov'o. 

-(2) Srážku p-odle předchozího odstavce nutno 
vykonati nezávisle na srážce podle §§ 30 a 36. 

T01lo tlls1<anovení je'st vlalstně exe1kuč:ním usta'nolVenLm. 
Dosud, chtěl-a-li ,se vésti exkuce na služební p-oiitky, musil 
tuto exe-kuci povola,tí s'oud, 'čí~ se~ůs'ohoval průtah 
a ,po'pla.tníld'tm značné útraty. To se zame,zí tím, že plátce 
na vYlZvání úřa.du strhne -p,o částkách dlu~no'1l daň. Toto 
UJstanovení týká ,se jen daně !příjemCi ku p,římému p-IacenÍ 
pře,depsané, IIJll"oto srážka :této daně mu,sí býti vykOtnána 
V'edle IsráJžky p,o<dle §§ 30 a 36. 
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§ 42. 

O stížnostech vyplývajících ze sporů, které 
vzniknou mezi plátci a příj emci ,o. provádění 
srážky, rozhoduje vyměř-ovací úřad, v jehož ob
vodu plátce má bydliště (sídlo). O odvoláních 
rozhodne finanční úřad II. stolice s konečnou 
platností. 

Účelem tohoto ustanoveni jest, aby event. diference 
v nazírání na prolVáděnísrážky -mezi plrutci a příjemci 
byly za-saženÍm flÍman,čních úřadů odklize-ny. 

§ 43. 

(1) Plátci rUCl státu za správné provedení a 
včasné odvedení srážek (§§ 30, 36 a 41) podle 
ustanovení § 264, Č. 3. 

(2) Jednání a opomenutí proti ustanovením 
§§ 28 až 39 a 41, nespadají-li pod přísnější usta
novení hla vy Vnl. tohoto záokna, budou po
trestány pořádkovou pokutou až do 30.000 Kč. 

V první:m ,odstavci tohoto § ,sta.novi ,se tíživá 'p-ovinnost 
zaměstnav,a,telů. Byly sic,e vy,s,l ° VoQ.V áJn y vážné námitky 
pr-oti l,omul!o záko-nnému ručení, ale pvo ,o,d:;p,o-r 'fiiflanční 
ó>právy, jež beiZ toho-to rllič,ení n.e,cJ1těla .daň slráž,mov<ou p,ř'Í
pusti,t - zůstal.o Uista'll'ovcní -to v zák'oně. 

DruhýlU ,odls-hwcem 'ne,chtěly ,se stlliUO,Vit n~aké zvláštní 
pIe,stup-ky (p-l'OtO také plt'Vo'd'ní -termín ,,-pi'es-turp,ky" změ
něn na "je>ClQlájl1í a op,omenutí " ), nýbrž chtěla se jen vy_ 
s,l'ovit tmstnolst <l1a1Z,nače,ných tu nerp,ořád:ků. 

§ 44. 

Pokud v §§ 28 až 43 ·nejsou stanoveny úchyl
ky, platí i eo do požitků v § 28 uvedených vše
obecná ustanovení o vyměřování důchodové 
daně. 

§ 45. 

(1) Nemocenské pojišťovny, podrobené usta
novením zákona ze dn~ 9. října 1924, Č. 221 Sb. 
z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ ne
moci, invalidity a stáří, a nem'ocenská oddělení 
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revírních bratrských pokladen, podrobených 
zákonu ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a 
n., o pojištění u báňských bratrských pokladen, 
jla:kož i v,še,chny jiné ohdobné veře,jnoprávní 
f-ondy .a pok<la;dny, j1sou povinny poskY't,o'vati f i
n.ančním úř.adům vyžádanou pomoc pr:o pro
v~dělllí daňové s!rá:žky z pOlžitků Ipodle §§ 28 

a'ž 44. 
(2) Podrobnější ustanovení o provedení §§ 28 

až /~4, zejména o odvádění daně vůbec, o způ
sobu, jakým budou plátci oznamovati úřadu 
vyplacené požitky a sraženou daň, a o dozoru 
nad prováděním srážek, budou vydána vládním 
naíoízením. 
zák,()Ina '0 ,s·rážkolVé da.ni (§ 28-43) Inutno pou~ít vše'obeoných 

Zc1e vj'ls10v'ena jrusně zá.sruda, že j. v této zvláštní parti:i 
ustwno'vení () vyměi'ová.ní, pokud 1JIníněná partie nevy
kazuje "vý,s}ovných lúchylek. 

P,ov1nnoo;J; n emocEllnských 'Pojíšť,ov.en ku .rplo,skyDování žá
dané ,pl()lmoci fina:nČoní,ffi úřa.dům je ,0důV'o.dněna reciproci
tou (§ 225 odst. '3. zák. z 9. října 1924 Č. 221 Sb. z. a n.). 

HLAVA II. 

Všeobecná daň výdělková. 

Úvod. 

Žádná daň ned'oznala 'V krátké pomě'l'ně doJ:lě 
talkovýdh změn, j,ako v,še'obecná daň výdě!l

ková. Z kontingentovlané na .jednoťl,ivé be'rní 
spo'le,čnoBlti -rozvrhované a v rámci těcht,o s'po
lečností na j.ednoUivé 'poplatníky Ipodle "s,třed
'ní výnosnosti" rozdě'lované daně, 6.taola se zá
kone:m ,z 10. prosMlCe 191118, Č. 65 Stb. IZ. a n. 
daň vymě,ř'ov.aná podle skute,čného výtělŽku, 

číimž ,ztra~ila daň t3.lto !původní s,vůj charakte-r 
a přiib'lí'žUa se velmi znaČině dani důchodové. 
Vedle této theoretkké Zlměny n3!stala uvede
ným zák,onem, těsně po převratu o dh:laso v'a
ným, te.'ké z:měna v 'prak'ticikém ličinku této 
daně. A tato praktická změna ve výnosu tét'o 
daně za:jimalla nás při 'projednávání daňové 
refor;my v :první :řadě. lKdežto poslední vý
dělJková daň v rámci dOIS,av,adních be'l'nfch 
spole·čnolS:tí v IČechách, Moravě a Sle.zsku· vy

'počtená :by čin,i'l.a podle .stavu 1. lčervence 1918 
pouze 211,616.3~7 K,č, činil Ipředpis, na rok 19119 
v Čechách, Mo're.vě a Sl'ez,sku 3:8,135.768 KJč. 
Tato nová, teprve př,ed 8 lety provedená úpr,a
va zvýšHa výdělkovou daň okrouhle o 57%. 
Hž od této doby datuje s'e příli'šné zatížení 
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výroby daní výdM'kDV'DU. Starý k 'Dntingent byl 
zrušen, la:le náhrada ,za Dchranný :k'Dntingent 
dána neJ:ly,l.a. iK tDmu nutno uv á:ž.iti , že tato. 
pDdst'atná 'reif'D:r:ma v nepl"DSpěch :pD,platnictva 
:prDvedena byla, bdhužel, ji1ž v dOlbě, kdy vá
lečné ·zils,ky pře,stávaJy, kdy naDpak za'ča~o se 
pD'zvDlna 'zapadat do nDrimálníhD n.Ds'podář
ské.:b:D iŽivDtla oS normá'lnÍ'mi zis,ky. Proto. při 

všeobecné dau,i výděLkDvé nebyla to. jen výše 
autonDmních přirá'žek, tlý1brž ,i s,azba státní 
d.aně, která .poopl,atnictvD, 'značně !z'atě'ž'Dvaola a 
pr'Dto bylo. třeba v tDmto směru i sa,zby státní 
daně proti 'půvDdní p'řed,lDrze sníiŽit. Sazby 
'Dsnovy nebyly sice ne'přrznivějoší, nerž m 'axi
mální sazby ,záJkDnla Č. 144 ·Z roku Ilo922, ale 
uváží-li se, ž.e to. !byly sazby m ,aximállní a že 
se jich vlalstně neUižív~l'D, ježto. užívaT'D' se 
t.. ,zv. IkJíočů, k nimiž p{)lplatnictvD pří'stupu 

ne:mě'lD - nutno. přiznat, že rsa'zby 'v osno'vě 
:pevnDU rčíslkí st,anDvené - byly prot,i v;žité 
pl"axi oS:kut.ečně vysDké. · V tD:m s'mě:r:u ,pod.aiřilD 

s·e v ['DZpo.čtovém výboru \Snížit 'zák,l.adní saz
bu se 3% n.a 2%i%: a nejvyšší sa'zhu 4%1% na 
4%\. Vedlle tDho 'Pro n-ižší výdělky probDJD
vána degreos.e Ys %, ?i % ·a % %. Jina;k vyJbru
dována byla tato. daň ja:kD daň výnDsová, tedy 
'Dbjektivní, k 'te['á, Ipostihujíc ryzí výtěržek, 

nejlépe vyjoadřuje věonDu nDsnD/st podniku, 
jevící se v ,rozdílu přf!jmů, dDsažený'ch v pDd
n.iku a nákladů sloužofCÍch v ramci podniku 
k jejich dDs,arženÍ. Daň jest v rzásadě daní kvo
tDvOU, při 'čemž Ise nepDuští Ise zŤetele poža
davek sDciálln.í slpravedrlnDsti daňové. Vychází 
se 'Z ipr.ae'sum'pce, že určitý ,rozsah výnosu je 
výnose:m 'pr.acDvlIl'ÍJm, UT-čitý d~lší rozsah vý
nosu výnosem smíš,eným a že vý1nos nejvyšlší 

je,st odměnou k ,aipitálu. IStanoví s·e prDtD ge
nerelní s·azba na 2':5%. Pro prvních 30'.000 K'č 
s.a·zbra rse snižuj e na 0"5%. Pro. výnDsy nad 
140.0000 iI{;č zvyšuje se sa:zlba na 4% . .ohledy na 
pl~acovní ,příjem vytjad,řují se 'také v tmn, že 
hranice výtě1žků, pr·o něž platí sazha snÍržená 
a sa.zbazvý.šená, se ' ,pfispole·čenskýcoh pod
nick'h zV)7lšují o tolikrát 30.000 Krč, ko}.i'k S'pD
oJ.,e ,čn'í:ků mimo. jednDhD' .je/st v pDdniku trvale 
činných. 

Av:š'ak i -v jiném s,měru uplatňují se D'hledy 
n.a sub'je.ktivní pomě-ry pD'platnírkDvy; 'při vý
těžcích nepřesahujídch 15.000' K!č snižuje B,e 
saz!ha dalIlě rna y,; %, do 7 .. 000 Krč st'a.noví se 
s'a,zha Ys %!; 'tato daň se nevybf.rá do 4.000 Kč 
výtě'ž'ku, zde vyIbí,rají :se jen přriráJžky. Pro. 
pna'covní :ži'V'noslti, které zanikají ,s'mrtí ,po
pl1atní'k'DvDU, ,snilžuj.e se daň o. 20%:. Do. 7.0000 Kč 
- při ,přestá,rlých do. 10.000 K.č - může da
ňDVá :kDmi'se ,vy,sl-Dvit úp'lné nehD ,čáJS'tečné 

OSvoibD,zení od daně. DMežit,ou odchylku Dd 
dos.av'adních 'zásad urplatň:uje zákDn potud, že 
ne.zdaňuje, jako. dDsud, .kaJždDU jednootJiv-Du 
prDvoz'D'vnu, nýbrž podni'ky, tVOřÍ'cí samostat
né hospodáiřské cellky. Ul-Držení berní .s.azhy pro. 
samostatné pDdniky dě1j .e se s'Du,ča,sně s ul-o
žením d,aně důchDdové tDuže daňov'Du komisí. 
Uložené lbeTní sazby 'rDzdě1uje pak berní s'prá
va na .jedn'D'tlivé pr,ovOlzDvny podni1ku 'a to 
z'pT,avidla v pOlIIlě:ru částe,k, .je:ž v nich byly 
vydány na Is,lužné a mzdy. Taképř.i etanov-ení 
základu daně Ddkloňuje se ,zákDn od dDsavad
ních zásad, je'liikoiŽ Ipři-PDUŠtí Dde/čtenÍ skutečně 

ze.pI"aven~ v'šeohecné daně výdělkové s pŤiráž

kami a přís!lušenství:m a veškerých ,úrDků 
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z dluhů ,obchodních, B provozovánLm podniku 
~. ouvise.iÍcích, bez ohledu na to, j-de-li o ·c.izÍ 
kapitály trvale v podniku ulo,žené nebo o běž
né úvě'ry .provozovací. 

Daňová povinnost. 

§ 46. 

,(1) Vše,obecné dani výdě:~kové jsou podlrlo
beny o,s'oby nebo sdružení os,ob, :kteTé v tu
zeIIlBku svým jménem prOVOZU] I výdělečný 

pod:l1'iik !l1eho vy'!wnáv,ají 'z,amě,stn,ání směřující 
k do,sažení zisku. 

(2) P 'okud se v da'l'šÍlIIl mluví o podni,ku, 
J"ozumÍ se tí:m, Inestanoví-li záJkon jinak, ,tfa:ké 

'z ,aměstnánÍ B'měŤujíd Ik d'Ols,a'žen.Í z,isku. 
(3) Předmětem daně j elst !každý podn:ik, ~'enž 

jest iS1amostatným hospodářlS'kýrm 'celk'e,m. 
Daňová povinnost a výjimky z ní stanoví se celkem 

v rozsahu ustanovení I. hlavy zákona o osobních daních 
v dnešním znění. K podstatnějším změnám v daňové po
vinnosti dojde tudíž jen na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi, kde místo dosavadní zárobkové daně I. až IV. třídy 
nastoupí jedině pOVinnost k všeobecné dani výdělkové. 

Subjekt daně definuje se v tom smyslu, že poplatníkem 
jest podnikatel, který svým jménem podnik provozuje. 
Definice tato srovnává se s dosavadní judikaturou správní
ho soudu. 

Co do předmětu daně uchyluje se odst. 3. podstatně od 
dosavadních zásad. Daň neukládá se jako dosud zpra
vidla z každé provozovny, nýbrž z každého podniku, či
nícího samostatný hospodái"ský celek. Všechny provozovny 
náležející k témuž podniku jako hospodářskému celku, ať 
leží kdekoliv, budou tedy zdaňovány společnou daňovou 
sazbou; pojem podniku, činícího samostatný hosporlái'ský 
c'elek, není v návrhu zákona blíže definován, poněvadž 
pojem ten vykládati lze jen podle všeobecných hledisek ho
spodái'ských a se zi'etelem k individuálním okolnostem 
konkrétního případu. 

§ 47. 

(1) V:šelQlbe,clll,é da'l1i výdělkOlVé nejsou pod
roheny: 
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1. P,odniky, ktle!ré jlsou podl'i)'beny zv,láštnÍ 
dalni vý-děllrové podle hl;avy llI. tohoto zákona. 

,2. Zalměls,tnánÍ, která se vykoná"'ajÍ ve 's]u
žeibnÍIIIl p()lrněTU 'za plat nebo za mzdu. 

3. Zeměděllslké a leSlIlÍ bJospodá:řství, z;abnnu
jíc v to zahradnictví, honitbu a rybářs.tví. 

Z daňov;é .povllnmoSlti: nelj,sou vlšak vyň-a-ty: ho
nitha m'a dzí.ch poz!emdc11, ry1bářstlVÍ ve 'V'ol
ných, najatých a vetřeljnýrch vod á!ch , dále vý
děle'k z najla.týc'h IPQlZ€mkŮ a hospodářství 
(s výjimkou uvedenou v § 50, ·č. 1), k'onečně 
obcho-dn~ zahra'dnic,tví ,provoQIzované po žilvno
st e,lllS kiu. 

1(2) no 'ze,mělďě1slk!élw 'a .lelsmWo hospodářství 
dl UJžn.o za!hrnouti: 

a) VedlejlŠ!íi 'V'Ýrohu, ,Slpioj.elnou :se zeměděl

ský'm 'a lleslllím hoS'podář'Stvím, pokud se ome
zU!je na 'zpracování výrdbků vl'a!stmÍlho hOlspo
dářrstvÍ a pokud taková výro/bla: neiIli ,zprruvildla 
la ,prřev'ážmě provozována s,amostat,nými prů

myslovými podniky (pily, mlýny, pekárny, pi
vovary, libJOv'ary ~ 'cukrov'ary a Ip~dQlb.) arn.ebo 
v dalI1ém případě Illelníl provo.zována: po 'živno
st'ensku v Is,arruo:statném záviQIdě ,(mloékárny,sý
rárny, sušírny a podolb.) 

lb) DOib'ÝvánL pod:SltaJty parilfilkiruČiIlí půdy, po
kud ,nedo'chází k dališlmu 'zpracování,z'a pod
minelk uvedených plOd lit. la). 

,c) ,Prodej vlastních v'ýrolbků Iz€mědoěl:ské'ho a 
lels:ní'hIO hlOlslpod,á!řstvf s výjimklOUJ iProd€joe 
v drdbném, provozl()'va,néhO' po 1ž,Í'vno,stensku 
v trvaLe I()te~emýrch, z,m1nělI1é1IIlu rúJčelu urče

n~Tch 'prod:eljrn.ách nelbo skladišt:í,ch. 

Jisté zostření proti dosavadním ustanovením zákon3 
o osobních daních stanoví odst. 2., jelikož zahrnuje do ze
mědělského a lesního hospodářství vedlejší výrobu s ním 
spojenou - i když se výroba omezuje na zpracování 
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vlastních výrobků - jen tehdy, není-li zmíněná výroba 
takového druhu, že se zpravídla provozuje samostatnýmí 
průmyslovými podníky a nejde-li o samostatný závod po 
živnostensku provozovaný. Totéž vymezení stanoví návrh 
zúkona i u podniků záležejících v dobývání podstaty pa
rifikač ní půdy. Při prodejí vlastních výrobků zemědělské
ho a lesního hospodářství vylučuje návrh zákona výjimku 
z daně, jde-li o živnostenské provozování prodeje v drob
ném v trvale otevřených, zmíněnému účelu určených pro
dejnách nebo skladišti ch, ať již jsou v sídle vlastního ho
spodářství nebo v jiném místě. 

ad 3. odstavec. Není úmyslem postihnouti všeobecnou 
výdělkovou daní zahradnictví zemědělské, to jest takové 
zahradnictví, které se provozuje způsobem . neodlišujícím 
se podstatně od obyčejného zemědělství. K takovému za
hradnictví patří za obdobného způsobu hospodaření ne
sporně také ovocnictví (štěpai'ství , školkái'ství) a zelinář
ství. Provozování zahradnictví k účelům obchodním po 
živnostensku způsobem odlišným od obyčejného zeměděl
stvi tim, že vliv přírody nahraiován nebo zvyšován jest ' 
umělými prostředky výrobními (pai'eniště, skleníky, umělé 
zavlažování, ozai'ování atd.) nebo zvýšenou a odbornou 
činností lidskou, není možno klásti na roveň zemědělskému 
hospodai'ení a nutno čínnost zvýšenou všeobecllou daní 
výdělkovou postihnouti. Tohoto cíle má se dosáhnouti tím, 
že se z osvobození stanoveného v bodu 3., odst. 1., vyjímá 
výslovně obchodní zahradnictví provozované po žívnosten
sku. V praxi dá se snadno rozeznati, co jest obchodní 
živností zahradnickou a co spadá pod obyčejné zeměděl
ské zahradníctví. Dvojího zdaněni pt'i obchodní 2ivností 
zahradnické se tu obávati n eti'eba, j elikož podle ustano
vení § 55 se výtěžek pozemkľl podrobený dani pozemkové 
od výtěžku dosaženého v živnosti zahradnické odečít:i, 
takže zde více nedojde k zatížení téhož ' výtěžku daní po
zemkovou i daní výdělkovou, jak tomu bývalo za platno
sti dosavadních ustanovení. Výslovně však dlužno na to 
upozorniti, že pod obchodním zahradnictvím nelze vyrozu
mjva!i ~nad )en obchod cizími zahradnickými výrobky, 
nybrz predevslm také zahradnickou produkci samu, urče
n,0i! pro obchodování vlastními produkty. Výhradní prodej 
CIZICh produktů nebylo by možno označovat zahradnickou 
živností, nýbrž jedině obchodem zahradnickými výrobky. 

§ 4J8. 

,(1) Ri()IZJŠifí-lir IS,e prOV'olzlQivání podnilku, pod
robelll'ého vš'eo:belcné dani výdělk'o:vé, 'z pl"'OIVO
,zovny le'žící v tUlze,msku , nebo, lIleln~-lI zvláMní 
provOlzovny, z ,pl()lpla t.níkovlaJ by.dliišt.ě do ciziny, 
vyměiří Jse da.ň 'z ,c'elé.ruo Ir'Qizs:ahu proyolzování. 

(2) UdržuJe-li v,š'ak tuzem'ský podnik v ci
zině ,trvalé \provOIz'ov'áni tím, ,že tam 'zřídí od
bočku, 'v ýr{)lbn u , InáJkJupll'UJ lIle,bo prO'de1jnu, j-ed-
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na;oo,liství, neibo lže UlžÍvá v cilzozem,sku provozo
Vladch pro'st-ňed'~ů, Illelbo j-iným Iz!působem, ne:
zdaní: !Sle v tuzemsJku tato část podniku, pokud 
podrobena ' je v cizině dani stejného druhu; 
v'Žldy v,šaik. brudi!ž la.l,elslpoň ,čtvrtina výtělžku do
,saJŽlelného vc'elMm (podniklu pokládána !Zla výtě
žek .tuzemský. 

.Daňová, ~ovinn~s~ tuzems~~ch podniků, rozšiřujících své 
proVOzoval1l do clzmy, a CIZICh podniků rozšiřujících své 
provozov~ní do našeho území, ZllStává ne~měněna 'v rozsahu 
closavadmch ustanovení zákona o osobních daních. 

§ 49. 

RlOlz.Šíří-li se pro.yo'zování podniku, Ipodrobe
.n é'ho všeo;belclIlé dlani! výdělikové, 'z provozO'vny 
le'žíd v cizilIlě ne'bo, nelIlí-li. \Zvlá:Mní provo
zavny, z poplatníkova, v cizině ležícího bydli
IŠtě ,do tuzems(kla z~půs,oihem oZlIlalč:eným v § 48, 
'odst. 2., vymě\ři Ise v'š'€,ohelcná daň vý-dělkov,á 

pouze ,z tuzemského prov'o'zování 
podnilku. 

Osv1olbolzení IOld daně. 

t§ 50. 

do{č'eného 

Od všeobecné daně výdělkové jsou osvobo
zelIly: 

1.. VýdMek IZ naj,atých \PiQlz,elIIliků a hooipodát-. 
'st.ví, které pachtýř a j'elho rodina v Qhyče,jném 

·zelmědělls.kém hO'spoda:ření .sami ooctělávají, 

!byť i př:iJhíra.Ii olb!časně 181 výjirrnelčlIlě děl:níky. 

2. Ženy, kt-e·ré se zaměs,tnáv,adí >oihy,če!jnými 
rUlčnílmi pracemi n 'eho 'výlki()lllY tollko v by té 
'SJvýdl. ,zákaz:ní,k,ů .nebo doma belz 'Pomocných 
dé1>níků. 
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3. Ve'dleijlší 'z'aměstnáJní Cpo'voznic;tví, orrunl 'za 
m1Zdu, výrQlba dřevěného nádolb:í, diře'váků, d,ře,

V'ěných k ralbic , ;tření lnu atd.) provozovaná 
. 'Polním~ hQISlpodáJři tlOlilko doča;sně a: nikoliN po 
'ži(V'nOls:teillsku a prodelj t,akto 'zhot-ovených vý
rbkJů. 

~. Dom'áJčtí výro-hci, kteří pouze lIla ,příka!z 

a na účet jiného podn-ikatele vyrábějí nebo 
'llpracQvávají průmylslové výrobky sami ne/bo 
za ,spolupůwbení ()ISO!b vllaiS,tní domáono,sti, 
av:ša,k be-z cizích 'pomocných dělníků. 

5. ,SItudu'jírcí ISioukvo,mě vyučující, dále osoby, 
ktm'é se Izaibývají .sou[~rolffiým v YUičováním" 
s.pisovate-lstvim :nebo umMe>C!lwu č.in~lQistí toliko 
jako vedlejším zamělSltnání,m la IS výitě1ž;kem, 

který ne_stačí na úhr:adu 'Vý1ž,ivy~ 

6. Ved1e.jIŠJí 'Zlaměistnáni vůhec, nepře:sahuje-li 

jeljich Iryzí výtělžek 2000 Kč roč:ně a ne,l'ze-li jich 
poklácLati zla část jlrnéhlOpravitd:elného a roz
Sáhlejšího podniku výd<ělelčného. 

7 . .osoby, Ik,lIe-ré Inejsouce !S,chtolpny provozo
vatiži vnost, j'elž Iby 'P'()Iskyto:v-a}a prruvidelnou 
výiživu, obstarávají Ibelz \pomocníků výdě,lelčné 

úk();ny, -a,by 'čáJsite,čně hradily ,svou vý,živu. 

Ad 2. Výrazem "ž e n y" rozumí zákon ženy vůbec bez 
ohledu na příslušnost k určité třídě. 
, Ad 3 .. p~o ~b.!asn.ění uvádí zákon exemplifikační výpočet 
zaměstnam, .lez hmto odl'tavcem zákona jsou míněna. 

"K. Y,stanoy.ení )lod Č . 3., se podotýká, že u polních ho
spodal:U, kten drzl pouze počet potahů pro obhospodařování 
;1~stn.ICh p~zemků P?dle~ místníc~ p~měrů potřebný, se 
zpI~avldla pledpokláda, ze vykonavaJl povoznictví toliko 
docasně a nikoliv po živnostensku." 

§ m. 
lM'inistell',srtvo ďdnancí mů'ž'e lo,sv-oiboditi- od 

vlš'e,obecné daně výděl:k,ové i podnilky .nes:pada
jíd pod us-ta,nov'ení § ,50, na:pomáJhaj'í-'l'i 'V,eř,ej-
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Iným, dohročinným neho 'ohe'c!Ilě užitečnýJm 

účelúm 'a při tom nepO'slkytují trva-le' výtěžkU 
neho -poskytují výrtě.žku Ipoměrně nepatrrného. 
Osv,obQzení můž'e ,bý-ti pov,o,l-enQ ,také jen čá

stečně, !na určtit)()u dolbu neho -pod :podmínkami. 

Povolovati osvobození od daně všeužitečným podnikům 
zmocňuje se ministerstvo financí v rozsahu' poněkud roz
šířeném proti dosavadním platným ustanovenim zákona 
o osobních daních. 

§ ,52. 

(1) Nově 'V'zlll'iklý,m tuzemským :p-odnikůlffi, 

vedou'CÍimfádné ,obchodní knihy, ;kte<ré zaved,ou 
v tuz'emsku dOlsud nez,astoupenou nebo ,j en ne
diŮst.atečnězas't,o,upen:ou vÝII',obu a jejkhž vznik 
B'e doporučuj'ez ná'oodohospodář,ských ohledů, 

mohou být'i na ,žádost, o :n.í'Ž ro,zhodne ,mini
sters!tvo filIlancí 19' min'isteretvem 'Průmyslu, 

ohchodu ,aždvnos'tí ,a dal,ší:mi ziÚ<oo:stněnými 

ministe'I':stvy, na dobu ne}déle '50 herrní'ch l-et, 
:počinaj.í-c herním 'Dokem, v němž s prov-ozo
váním bylo za:po č,a,;to , 'posikytnuty daňové vý
l10dy v to:m rozsahu, 'že podlI1iiiky dot,čené mo
hou býi-i o-svobQzeny od všeobe-cné daně výdM
.kl()vé 'se vlš,elffi-i př"iráJžkami, j etSvliže výtě'žek. 

v době p.r.o ul:olŽ'ení daně -rozhodné nepřes,a

.buje 6% ikalpitálu v ,podniku trv,ruloe UllQž,eného. 
Činí-I-i výtěžek podn'iku více ne,ž 6%, !Ilejvýáe 
vš-a'k 8%, Ika:pitá!lu v podniku ul'oženéiho, J2(: 

_při uklládání _v,š'eohecné daně výdělJk-ové na 
Iléta, na kte'rá výhody by,ly poskytnuty, ' při
hližeti PQUlze lk :po~'oviiC'i dod-leného vý!tě1ž!ku. 

1(2) Výhody 'podle Qdst. 1. mohou býti při
znány .i stáv.a;'j kím j'iž :podniků<m, j es't,l:i'že se 
buď :přetv,oŤÍ na vý,r,obu v 'odst. 1. Qznačenou 
aneibo j-e,stld,že v'erule 'posavadní vÝII',oby onu 
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výTobu s,i zařídí. V ,tomt,o ,pos1ednÍ'In případě 
platí výhody ,j.en p~o v~rohu v rOds,t. 1. 'Dzn,a
oelllou ·a ,podniky js·ou Ipov.inny vyk,az,o'vati 
zv'lášť bHa.nčně lzi,s,ky 13, ztráty z této vý,r'oby 
plynoucí. 

,(3) VýhodáJm odstavce 1. ne:ní napřekážl{lu, 

provozuje-li podnik vedle vÝI'loby i Oibchod 
s ciz.ími výrobky, j estli'že tento ,obchod jest 
jen výzmamu ,poměII'Ině podŤadného. 

{4) Uděll,elllí, j,ak,olž i It,rváni pos,kytnutých j'iž 
výhod může bý,ti u.Č'iněno ·odV'is:lým od splnění 
podmínek, stanovených zúčastněnými mllll'
ste'l~stvy 'a s.měřuj íd ik ,z.ahe1z'pe,čení národo
!holS'pod Ms,k ého. IIH'I()S'pěchu přiznáním výhod 
,sledova,ného. 

(5) V příp.adech Izvlášltníh.o ohledu vY'ž,adUljí
cích mŮlž,e v,láda ~,podloU'ž:Lti ,dobu trváJní výhod 
v ,ods,t. 1. '.zmílllěn~ch nejdé;J.e na dal'škh 5 le't. 

§53. 

OSiV'olbozeni přislUlš'eljícíl p.odle ID€IZilllárodníc'h 
smlJUv zŮJsitávlaljí vplat!nosti" rovnělž i 'o.s.volbo
zoení, jelž zv 1 áJšt:nJl zálwlny vyhraZluji mí'stním 
železničním drahám ,a drahám nižšího. řádu. 

Mimo osvobození stanovená v §§ 50 a 51 ponechávaji se 
v platnosti pouze osvobození pi:'íslušejicf podle státnich 
smluv a osvobozeni poskytnutá zvláštními zákony míst
ním železniCním drahám a drahám nižšího řádu. 

V platnosti zůstávají tedy osvobozeni drah nižšího l'áclu 
a vicinálek podle zákona ze dne 8. srpna 1910, Č. 149 ř. z., 
a zák. čl. XXX/1880 resp. zák. · čl. IV /1888. Zrušuji se 
dosavadní osvobození lékáren řádu milosrdných brati:'í, 
poskytnutá rozhodnutím ze dne 2. února 1823 a 2. května 
1854 (dv. dekret ze dne 6. února 1823, Č. 4307 pol. sb. 
zák. sv. 41, č. 16, a výnos býv. ministerstva financi ve 
Vidni ze dne 28. května 1854, Č. 19.507), jelikož osvobození 
to nelze z ohledu daňové stejnoměrností uznati odúvod
něným, dosahuje-li se v lékárně i'ádové podnikatelského 
zisku; není-li tu zisku nebo jen zisk nepatrný, spadá pro
vozováni lékárny pod pojem podniku obecně užitečného a 
jest tu možnost osvoboditi zmíněnou lákárnu od všeobt'caé 
daně výdělkové podle ustanovení § 51. 
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Platnosti pozbývají dále některá osvobození, stanovená 
zá k. čl. XXIX/1875, jako na pi'. osvobození tureckých pod
<lan}'ch, cizínců, žebravých řádů atd. 

Nuzným .popla1tníkům" Ik;teh provozují výdě
l€'čný 'podnik ,belz d.ělnílků ipomocných 'll€lbo" 
jsou-Ji ISlami ku pll'OVOIZlOVámi podniku méně 
ZJpŮlsobi1 í, tol,iko s ij€dním dě.Iníke:m pomo,c
n~rm (,toVlarY1Š€ID nelbo Uičněm), múže býti da
ň'OVIQIU komisÍ .pNlpa-dně vyměřovacÍlffi 'Úřadem 
(§§ 64,66 oa 67) piři:znáno částe'čné neho' v pří
pade.chl Izv1ášť o.dŮlvtQIdněných ] ú :plné tQlslvobo
z,eni od d;alně, n€př:ervyJšUjj€-U daňový záJldad 
7.000 Kč, ;po 'pď'ípadě, jde-li O' poplatníky :stla,rší 
66 let, jejllchlŽ ':pod,ni/k hyl jiož dani ipod!rOlben po 

- dolbu al€ls.poň 20 1e1t, ne,plfelvY,šuj€-,u daňJOvý zá
kl!ad 10.00.0 K,č. 

Původní vládní osnova připouštěla snížení daňové 
sazby o 50%, nepřevyšoval-li daňový základ 10.000 Kč, po
nechávala však rozhodnutí o tomto snížení sazby daňové 
komisi. Bylo však uznáno, aby pro nejmenší poplatníky byl 
místo f:1kultativního snížení daňové sazby přiznán pevný 
nárok na pokud možno nejnižší sazbu, jelikož by jinak 
nastalo v Cechách, na Moravě a v,e Slezsku proti dosa
vadním poměrům zvýšení daňoveho bfem(\lll) právě pro 
ty nejmenší a hospodářsky nejslabší poplatníky. Tyto 
obligatorní snížení sazby je stanoveno v § 57. V tomto pa
ragrafu má zůstati ustanovení o f a k u 1 t a t í v ním Úf.Í
stečném nebo i úplném osvobození od daně pro nuzné P(,,
platníky; osvobození toto však Ueba připustiti ještě ve 
vyšší míi"e u přestárlých, k 'provozování podníku méně 
způsobilých poplatníkú. 'deN již Ilaňl)vé pu\' innosti 1,0 
dlouhou řadu let zadost učinili. Z toho důvodu' se stanoví, 
aby částečné nebo úplné osvobození bylo možno připusiiti, 
nepřevyšuje-li daňový základ 7.000 Kč, a jde-li o pře
stárlé poplatníky, nepřevyšuje-li daňový základ 10.000 Ke. 

Základ 'daně. 

(1) Záklladem Ipro 'Vyměď'e,n,í dalně j€:st rY'zí vý
tě:ž€k dl()salže,ný v podniku dani podrohelIlém. 
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RyzÍ výtě:žek s.e vypoč,te tím 'z p Ů!slolbem , 'že se od 
př'iijmů v podniku dos.aJžených ode,čtou ve,škeré 
výdaj.e učilIlěné ·v melz:íich provozování na do
,sa:že,ní těchto :příjIillŮ. ,Pl()tdlíly tfchýcih spole:č
n~ků na dosaže,nÍ výtělžku IsráJž1eti nelze.. Při 
podnicích spol€:čen.ských :zahrnuje' poplatný 
rYízi vý,tělŽ'ek podíly na výtěžku V:Š€IC'h tSlpol€lč
níků. OSttatněplatí tu pro (vylš1etření př'Í'jmů 
v podniku dos,aželných a plřilpUlsltil1ých .slI'á,želk. 
olhoobně 'Ulstanl()!V€lIloÍ: §:§ 7, 16., 116 ,a 17, 'případně 
§ 1,0, odJst. 2. tohoto Izákona 's '1Íchy,lkami podle 
ustanovení od:stavciŮ 2. 'a:ž 4. tohoto paragraJu. 

'(2) Vše()lb€·cnou daň výděllm!Vou s IpřiráJŽkami 
odečísti lze j,en potud, 'Pokud -byla výlbě,rčím 
ÚJřade,mpodle uSltanovlelIlí o§ ,273, odst. 3., IZ.úČto
vána na b€Tní létla., na :nělž se vlztahuje tento 
zák();n. 

(3) J,sou-li ve vý,tělžku podnilku ·z'ahrnuty vý
tě1žky pOdnikatelo,výc;h pio.z'emků ·a budov (je
jich ,čáJs:ti), 'jelž jsou Ipodroib€ny dan~ poz€mkové 
a domovlní, odelčílsti jelst z,e zálkladu výdělkové 
daně výtěžky zmíněn.ých předmětů ,t()JU! část
kou, která jelst základem ,pro vym,ěře:ni d,aně 
pOlzemklolv'é a domovní. U před,mě,tů podT'olb€
ný,ch domov,ní ·dt'an~ tiří'dní, .budi:ž ,ZJ8j výtělŽek 
p-olkládána č,ástka, kterou by .pŤedm.ět, kdyby 
byl IPodtroben dJomovnÍ dalni oČÍlIl.žlovní, mUls.u 
poskytovati' jako čin0o,vni výtoělŽek ,(§ 148), ruby 
domovní dam. ·čmžovní Isa rovnala dOtmiOvrní dani 
třídní IZ předmětu ,slkute'č'ně 'p:ře:deipsalIlé. Na
prot.1 tomu netz'e IZ d~ňovlého ,základu vylubo
va,ti dlaň. 1p>oz'emkov:ou a domolvn1 s přirážkami, 
pok'Ud pŤipald:á ,na V'ýtěiŽkyzlIUí.noěných před
mětů 1Il€'zlahrnuté do. daňoO!V,ého 'zákl,adlu pod
niku. 
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TABELKA 
srovnam celkové dwňov,é ,po,vinnosti u v,še
obecné d'a:ně výdělikov,é Iprodle diOlsaV3Jd,nÍho ,st'a 
vu (m ini,mální ISlaziby podloe klÍlČů a podle no
v.ého záJkona jedtnak Iph autonomních přilrálž

kách 30.0.%, jednak při přirážkách 832% a 470%. 

Vylsv ě tlelllÍ k ,j,ednot.Jilvýrm rSd'o<upaům výka:zu: 

Slou.pec 1: v ykazul}e "o,bahod'ní z,jlsk", t. j, zÍJsk 
OOIZ odelčtelnÍ výdelllwvé dla:ně 'S přkáJžkHmi; 
tent.o .zi.sik se kryje ,s d o:s ra vad 'll í m "zakla
dem da:ně ", Ijehkož výdělková daň .s přirážka
mi nebyla pro dFlúové účely odpočitat elnou po
ll()jžkou, 

Sloupec 2: vYlka,zuje "obchodní ,zj.sk'·, z k r á
ce rný a výd ě lkovou daň 181 přirážka

ID l , při,padající podle pozměňovacího návrhu 
v'M1šinový,ch !stran, Zde ,se IpTo'je'Vuje rozdíl da
ňDvých základú dOlsla:vadního a budoucího 
(proti l8IloupC'i 1.) Rozdíl ten bli'd·e v plralk,sj, je
št ě v ětš í. .ieHkož zbudou odčítatelny i úroky 
z Idlrlližmých kapitálů v podniku t,rval e na zi.sk 
nlo,že,n ý:ch a ,0IdIP~sy provedený'ch investic, na 
kter é ovšem nebylo mOlž,no zde bráti zřetele, 
jelikolž jsou rúJpl.ně o dvi sl y od ind1vicl1.l 'elnich 
poměrů , 

Sloupec 3: Zde uvedelny jrs,ou v prvém řádku 
,su]) a ) dan.O'vé p n)icento al čálslt.ka dan ě , pI'irpa 
lC1ajílC'Í' lna 'o,bclhodlní zilSik (Isloulpelc 1) podle "kH
,čů"; v -druih élIll řáJdku iSUlb b ) daúovlé pro celnllo 
a ,čáJstka daně, ph1paldaljící p odlle n á.v rhu vět š j.

lfiolv'ýlch ISltlra,n z d ia ň lOv éiho z á k 1 a d u (slo,u
·pelc 2) , H to: 

melnf .... l.i daňový 'zák'l,ard větší TI elž 7,000. ' K,č ~~ %, 
tedy z .ce.Mho zá'kl a,dtu: Ys %; 

je-li daň.ový zákLad v ě,tší než 7.000 Kč až do 
16 ,000.Kč X%, te,d;y z c€llého zá:kl'ardu: 1/4%; 

P Iř oe 'V Y Š U ~ 08-1 i daň {)I IV Ý z á 'k [ a d K č 
115.000 : 

z prvých 30,0.00. Kč Y:; %, t'8d y IZ celého zá,kla
d'u : Y:í %; 

,z da'lšÍlch 110.,000. K,č (tedy ,celk,em až do 
1,40,000 Kč) 2,5% , te'cly z ce'lého zá,kladu : 2,5% 
méně 600 Kč; 

'z d'alrší.ch čá,slLelk daň.ového zálldadu piř'e s 

140,000. K,č 4% , tedy z ,ce,lého zá.kll:ad,li: 4% méně 
2,700 Krč , 

Sllorupec 4: Zde uv edena vlŽldy swb a) dosa
Vlad:ní milffi'Oiř áJd:n á ( dřívle válelčná) .přiráJžík a 

státní. 
Sloupec 5: Zde uv eden y a) 832%, sub h ) 470% 

přirálžlky auton()lmní k základní da:ni. 

SIOrulpec 6: Zde uverd'8na ce,l.ková d,aúolV á po 
vin:oos,t (dra.ň >S plřilráž'klalIrliJ) v ú.rumné čálsltce a 
v. p roc,e:n t.e,ch 'z ,o ,b c h '0 d :n í II {} z ÍJ Is,k li (1S,1 O'U

pelc 1) a Ito v prvém řádu 's,oo a ) p()ldle M sa
va'c1ního s.tla,vu , ,s.nb b) podle ,n ovéhl(} zálkona . 

Sloupec 7: Zde uv·edeln y 300. % IPI'ÍJrá'žky a uto 
nClIDnÍ k z.á\l~l!3-(\lní dlani, 

. SIQlu,pec 8: Zde UJve deona ceil1<ová daňo'Vá po
viinno.s.t' { d:aň s přll lrálž,k,amÍJ) v úhrlIlné ,část.ce a 
v ,prOC8lllt,elch z (ltbrclh'oc1,nihor zils,ku (,s l()iU/pe,c 1), a 
10 v první i'á.dce sub (1 ) podle (lors Rvadního sta
vu, slUlb b ) 'Podle nov,éh o zák(lln a , 

*) Při obchodních zíscích a ž do 8,000 Kč jest pro n e
patrnos t ro zdílu vzat za da ií.ový základ podle r eform y " oL
chodní zisk", takže s e neb éře zřetele n a zm enšov:1 ní zá
kla du daně odčítáním všeob ec , daně výdělkové s přiráž
ka lili - t edy p eníz príštih o zdanč ní podle reform y ( s ub b) 
Ve' ~kutečnosti je š tě o n ěco m á lo ni ž š L 

Daňový základ 
Sazba všeobec né 

. Aut,n'm. C,lk. "tiž .. , I -a~~ Celkové zatížen í 
Obchodní podle r eformy ~,lmo,- pl'irážky : v šeou, d a ní vý- všeob , daní vý-

zisk d an ě výdě lkové ra~n~ ad a) 832 % dělkovou s pi'i r, s ,~g děl ko vou s p řír , (obchodní zisk 
(dosavadní ~! a,t~l1 prťtměr samospr, svaz. o ~et:l 

po ode č t, daně 

-:% da~Kč 
S::.ld -.... samOSDr- svaí, 

daňov}T s autonomními pnra zka z r, 1926 (s l. 3+ 4+5) O ) N,t::::J (sl. 3-+4+ 7) -.,.. 
základ přirážkami b) 470% 

Kč 
Kč Kč zá kla du I lilllit. Kč 

1~2 I fI '- 1'50 

3.000 
b ) 0' 125 3' 75 

aj 1)'125 5' - 2' 50 

4. 000 1- ---- - - -- --- -
b) 0 ' 125 5'- 23 '50 23' 50 0'59 

aj 0'16 8'- 4 ' - 66'56 78'56 1'6 

5 .000 1-- - - - --- - - --- - -
b) 0'1 25 i'25 - 29' 37 35 '62 0'71~1-..::=..1~ 

a ) 0' 16 10.- 5'- 83 ' 20 98 ' 20 1' 6 30'- 45'- 0'75 

6.000 1- -
b) 0'125 7'50 

a) 0'18 12,- 1---6'-

6,500 
8'12 



16°-
--- - --

b) 0°25 18°12 

a) 0°25 20°-

80000 70800 ----- - ---
b) 0°25 19 °50 

a) 0°4 36' -

100760 100600 
b) 0°25 26°50 

a) 0°4 48°- I 24°-

12.500 120300 --------
b) 0'25 30'75 

a) 0°4 56°- 28°- 465'92 I-~I--;=-I~o-
13o 750 130óOO ----

b) 0'25 33'75 - 1580621~:'1~1 102°: 

a) 0°4 64°- 58°- 53 2°411 654°48 4°4 192°-

150000 14 0700 ----
b) 0°25 36°75 - 172°72 209 °47 I 1°4 I 111°-

-----
aj 0° 5 100°- 90'- 832°- 1.022°- ~~I 300°-

20 0000 19.400 
__ 0 _____ -

b ) 0°5 97 °- - 455°90 552°90 2°8 294°-
------

a ) 0°6 140°- 128'- 1.164°80 ~~~I~~ 250000 240300 1--
b ) 0°5 12ť50 - 57ľ05 692°55 28 367°50 

a) 0- 6 180°- 162°- 1.497°66 1.83906U I 6°1 

300 000 29 0100 ----
b) 0°5 145°50 - 683'85 829° 35 I 2°8 

a) 
48 0500 45..100 

60 0000 55'500 

800000 730000 

100000 90 0500 I 2° ,> méně 
b 600 Kč --------
a) 1°2 10640 °- 202 960- 13 0644 080 170580 080 130-14 0920 0-

1400000 12;)0500 I 2°5 méně 
------------

b) 600 Kč 20537 050 110926°~5 14.463 075 10 0:3 70905 0-

---------------
a) 1°2 1'800°- 20520°- 140976°- 190296°- 12°9 

1500000 I 134 0200 I~_~ 
12094850 

200,000 17504 00 
1 _____ 1 50500°-1 180304

0
-

A'_ ~á n<l 1---- 1---- ----
20°285°20 

--- ----
90500° - 31616°-

3000000 2560800 I Ao_ onán'; 1--- 1---
35058°40 

220500°-
500000U 419o íOO I 4 °- méně I 

bl270llKč 

a) 2°8 

1,0000000 8260800 I 4°- mén ě 
b) 2700 Kč 



fl) U IPodnilků V€'douciÍlCn řádné i()lbchodní kni
hy, ikteTé měly prokazat.elně na m:OIČáU<IU hos
podMského obdohí pro zdaněni rozihoiCLného ve 
svém vlalS'tnictví a,le,spoň 15% ,akcií, kuklslů, 

podÍ'lů rspole'čností s ohmezeným -ručením 
nebo uži,tlwvýdY Hs,tů jiného ,tuzemského 
piodnilku podrobeného ,zviláMní d,ani, výdělkové, 
ne,zap"lčítáJvaji SB d:o' ,zák,ladu vlšeolbe'cné daně 
výcMlk'Ové podíly na 'ZilSlku IZmÍ'něný'ch p'odniikJů. 

Zákon upouští zde od dosavadního vyměřování všeobec
né výdělkové daně (pOkud jde o Čechy, Moravu a Slezsko 
podle prosti'ední v}'nosnosti podniku, pokud jde o Slo
vensko a POdkarpatskou Rus podle llrÚ!llI~;'llého v:)'tězku 
nebo pevnými sazbami) a buduJH vše(}b 0.cnon daň "\ )I(:!ěl
kovou jako daň procentovou (kvotovou), jejímž základem 
je1'it ryzí v)'těžek v podniku dosažený, ph čeplž 5'~ za 
ÚČ<llt!fIl z.iištení ryziho vytHku přihlíží jedině ll: pHjlI'i:.a 
v podniku r;;amém dosaženým a k výdajům učin',~ ným 
v mezich provozování podniku na dosažení těchto příjnnl. 
Základem zdanění jest celý ryzí výtěžek v podniku do
sažený bez ohledu na to, komu ryzí výtěžek konečně pří
sluší. Z této zásady vyplývá ustanovení, že podíly z vý
těžku plynoucí tichým společníkům n elze srážeti a že pi'j 
podnicich společenských jsou základem zdanění výtěžkové 
podíly všech společníkll.. Jinak - pokud ovšem příjem a 
srážky jsou v přímém vztahu s provozováním podniku _ 
platí pro vyšetření příjmů a srážek obdobná ustanovení 
platná pro daň duchodovou, obsažená v §§ 7, 15, 16 a 17 
tohoto zákona; tím pi'ekročuje základ pro vyměření daně 
hranice, které se pravidelně pojmu výnosu kladou. 

Podle odst. 2. lze podle 'obdoby § 15, č. 1., lit. e), ze 
základu všeobecné daně výdělkové odpočítávati skutečně 
zaplacenou všeobecnou daň výdělkovou s phrážkami a 
pi'íslušenstvim. Tím liŠÍ se osnova podstatně od dosa
vadniho stavu, jelikož dosud nebylo možno při ukládání 
v šeobecné daně výdělkové bráti zřetel na daň z podniku 
placenou. Učinek novoty nutno však u všeobecné daně 
v)'dělkové omeziti na daň placenou za berní léta po plat
nosti reformy, jelikož by daně placené v letech rokem 1927 
počínajic za leta dříVější neoprávněně zkracovaly základ 
daně pro berní rok, ve kterém se platba koná. Jinak by 
se také poskytovala poplatniku liknavému výhoda proti 
poplatniku, jenž včas daně za léta pi'ed účinností reformy 
platil, poněvadž tento poplatnik si podle dosavadních plat
ných ustanovení ph vyměI'ení všeobecné daně výdělkové 
nesměl srážeti částky na tuto daň pi'ipadajicí. 

§ 56. 

(1) naň Ise vyměřuj e ntll kalŽdý ka,lendářní 
(berní) rok, když pro,šel, z výtěžku dani 
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:podrobené'ho, j eth-ož 'V to!mto kaJ,endářním -roce 
bYllo v podniku ' ,skutečně dosaženo'. 

(2) Ne1krryjí-:lJi se pr,avjde~ná ob'chodní ohc1obí 
'po'pl,atntkova ,s kalend,ářnílm ['ok,em, vyměří 
Be na po'pl1atmík'ov,o IpŤání daň mús,to podle 
k,alendářního !!Ioiku na podk!l8idě obchod.nÍho 
(ho s.po dářlSlkéiho) obdohí, jestli'že toto zah'Iif1ulje 
oOIbdobí jednoho ,roku. U poplaúníků vše,obecné 
daně výdělkové, ik,teří josou podrobeni dúcho
dové d.ani, 'joest 'Z1mílf1ěný z'působ ul-ožení daně 
přípustný jen tehdy, pNhllíiží-llii se t,a;ké při 
vyměř,ování důchodové da,ně ok .témuž oboc.hod
ní-mu (hos'podárřlsikému) období. Ostatně ~l,atí 
pro vyměření všeobe,cné daně výděl;kové podlle 
obchodního {ho,s'poOdářsikého) období 'Ustanovení 
§ 4, odBt. ,2. ,t,ohoto zákona. 

Daňová sazba. 

§ 57. 

(1) S,azha vše,o,be,cné daně výdMko'vé činí 
2.5% dani podrobeného výtěžku s tou odchy:l
kou, že 'z prrvních 30.000 Kč daňového záldadu 
,se sa~ha daně Isnižuje m,a 0'6% a z da,ňovéiho 
,záJk,lladu 'převy;šujídho 'čás,tiku 140.000 K1č s'e 
sazba daně ,zvyšujoe .na 4%. 

J ,s'ou-H ve spollečenslkém podnikU vedl,e 
j ed,noho s'polleč,níka ,j ,eš:tě daiLši společní'cli činní 
takový·mzpůsohem, že vykonáv,ají ,služby, jelŽ 
by z,a mě ,můs'ely ik,o,uati Bíly plac·ené, zVyoŠují 
Ise částlky daňového ,z,ák[iaruu, pro nělŽ platí 
s,azha snížená 'a Itl n.ichž Inastává B,a:zba zvý
šená, 00 300.000 R,č z'a druhého 13. každého da,l
Mho vpodníku zamělsi,na:ného společníka. 
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(2) NelpiřeiVyšuje-H, d'aoový zákllaJd podniku 
16.000 Klč, OČÍlní s,alzlba dlaně X % d1alni piOdrOlbe
lf1ého() výt ělžku. 

(3) JIc1e,-l:iJ Ol po:pl!a tni/ka, j€!hož c,ellOlrl()lČlIli d ů
chod ,ani sám 10 'SIOlbě laniJ IS, d1úcl11JOodelffi hLa vy 
rodiny, s ,níl': by plřílplaidJně měl hýti slPQle.č:ně 
~~aňl()lválIl dŮJcruodovlOlu dalIlí (I§ 5), In€lpřeIVylŠiuj e 
caJsltlky dlani dJŮJchlOdúvé lf1elPodrolbené (§ 3), a 
n€lči'ní-li dlaňl()lVý zálldiad Ipod(Il.itk'u v:kel n€ž 7.000 
Klč, čílni sazba dialně :Vs %, dani IPlOdr'DIbelIlého 
vlý!t:ěžrr{ou. 

(4) N etpře,vylŠlU'j€-li zla .podmÍllleik >odst. 3. da
úový Iz,áJkllla/d podniku 4.000 K,č, ·př'eldepílš€o . s,e 
dlaň ISlalZibo'U :Vs %. pouze' k r1QozlVrŽ€lIlí a'ubonQlIll
nÍlch při;ráJž'elk, d,a,ň sama: s'e v1š:ak nelvyJbírá. 

1(5) Dani pod,robelIlý výtěiž,elk, lIlení-U děhte,llIlý 
sltem, zlalOikroulh!li Ise dolů lna 'll'e'jlbMlŽJši s:tem dě
LiltellIllOou částku . 

. {6) Jde-lil o zld'an'ělni IPOldlni:k.ů, jeditClhlŽ výtělž€1k 
J elst ,b€IZ podJs,taltného ' SlpollI1PůtS/o'be:ní lm,pitál u 
podmÍlllělIl oSOOlIlí , ČilnlIll()lsrtí 'p'olpl~:tnÍk<QIV>()lu tlalkJO.
V10'U m,ěrolu, 'ž,e trvlalé Ipro,viQ1zoválllí poplatill'éh.o 
podlnilku n€:nl m1o.žJným helz ,čillllnl(),sti pqpllaltlllí
k'olvy (ISlv1olbodlná pOlVlO.láJní aruvokátů, Inotářů 
l.élmtřů, SpilSOlvlalte~ Ů, uměků, olbicih<odní.ch j edf1la~ 
te,lů a pod., jatko'~ i 'živnostenská a ohchod:nÍ 
zrumělstnání zále1žející v ,takových ,os,o'bIf110h vý
,konech pOlplatníilwvých, je,ž není moŽlIlo vyko
návati z-ástupce,m), ,sni'ž,uje .s,e vše'ohecná daň 
výdělková .. při padající podle sazeb odst. 10 20%. 

0(1) Daň ,na be'r:ní rok ulooelllá ne1smí býti 
m€lnši nelŽ Y20f0o Cz tiISIÍIc€) 'velšk,erélho kalpiltá,lu 
ktelrý je v ,podlf1ilku trrv:ale u la zils,k ulIO'ž€IIl' 
činil-li tento kapitál více než 1.00.00.0 Kč. ' 

Yýhody poskytované odstavci 2. až 4. jsou plně odůvod
nen~,ohledy, které dosavadní daňová prakse brala na nej
~ensl p.~platníky všeobecné daně výdělkové kteří by tedy 
11ll~k pn normální sazbě lh%, jak jí stano~í odst. 1. byli 
[lanovou reformou poškozeni. ' 



V odst. 6. se výpočet sem spadajících podniků doplňuje 
obchodními jednateli, jichž činnost spočívá výhradně 
v osobní činnosti poplatníkově. Doplňuje se pak ustanovení 
toto v tom smyslu, že snížení daně má místa u sazeb stano
vených v odst. 1. (tedy nikoli též u sazeb snížených již od
stavcem 2. a 4. na ~% resp. na 1/«%). 

V odst. 7: se pi"ipojuje ustanovení, ze daň minimální mi 
místa jen u podniků, jejichž kapitál trvale na zisk v pod
niku uložený činí více než 100.000 Kč, čímž se daň mini
mální omezí pouze na podniky s větším kapitálem, u nichž 
se již dá předpokládati, že vedou řádné obchodní knihy a 
že tu tedy nebude značnějších obtíží pH zjišťování výše 
kapitálu. -

Uvážíme-li, že hořejší daňové sazby znamenají procenta 
výtěžku zkrácen~ho již o placenou daň výdělkovou s při
rážkami a o úroky z cizích kapitálů v podniku uložených, 
případně i o zvláštní odpisy z důvodu provedených inve
stic, seznáme, že navrhované sazby jsou daleko méně tíži
vými nežli dosavadní sazby všeobecné daně výdělkové 
podle ustanovení článku III. zákona č. 144/1922 Sb. z. a n., 
resp. sazby zárobkové daně III. třídy platné na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi podle ustanovení článku IV. zá
kona Č. 253/1923 Sb. z. a n. Značné snížení daňového bře
mene vyplývá však dále z toho, že k novým sazbám ne
vybírají se mimořádné (válečné) pi'irážky, že autonomní 
přirážky jsou omezeny limitem, jehOŽ hranic nesmějí pře
stoupiti, a konečně, že poplatníci všeobecné daně výdělkové 
jsou účastni značného snížení daně důchodové z důchodli. 
plynoucich z jejich podniků. Z připojené tabely jest zi'ejmou 
výše maximálníLo daňového zatížení výtěžků samostatných 
podniků daní výdělkovou. 

Podle ustanovení odst. 4. § 57 nesmí daň z podniku vy
měřená býti menši než 1Jzoloo (z tisice) veškerého kapitálu 
v podniku trvale na zisk uloženého. Ustanovení toto jest 
odůvodněno tím, že s hlediska berni způsobilosti jest ve 
výdělečném podniku, byť i dočasně neposkytoval výtěžku, 
utajena jakási berní sila, které objektívní daň nemůže 
přejíti; dlužno-li někdy i přihližeti k momentu "zájmu", 
pak i dočasně pasivní podniky jsou povinny přispívati státu 
a samosprávným svazkům na úhradu výdajů právních a 
správních opatření, jejichž výhod jsou účastny . Ustanovení 
toto dotýká se ostatně jen podniků, u nichž jest kapitál 
ne-li rozhodným, tedy aspoň význačným činitelem a ne
může pi'ijíti v úvahu u podniků, u nichž převládá osobní 
práce poplatníkova, což je při kapitále do 100.000 Kč. 

Místo předpisu a dělba daně. 

§ 58. 

,(1) Daň z podniku vyměřená podlle plř€'dclho

z-kh Ulsitalllov-e.ní pi\ede'PšÍJŠ'8I se v obci, kde j'eslt 
pr()IVQ'ziQ'V:na podni!ku, nebl()l nelllí-li tu 'PTovolzov
ny, kde pOlp[a;tn~k byJd[í. 
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1(2) D.IIUJŽfIlJO-lipo!C1loe ods:t. 1. piřih.IÍJŽie,ti k n.ětko

lika provoz()vnám, r()zdělí vyměř·ovací úřad, 

př~slUJŠlJlý podl-e dlaň()IVé koQffiilse, .ce,lk()IV-Qlu daň 
mez] jetdtIlotlilVé -PIl'()!vlQlzovny v pOlIDě-ru čásltelk, 

joe,ž v lllilCh 'by[y vydámy na IS,lUlŽlllé a ffi'zdy, v to 
počJitajílc ta,llitiemy ~ří'zeiI1ců. U ,s 'tJalVeibll~ch pod
niků p'olkJláJdá: 18181 v Itomto příp,aděza p~o'VOZOVIIlU 

joen ,ta'kolVé pro'Vádělll-i ISltla!Veib, kte;ré vyžaduj-e 
diolby deJlŠf dvou let. 

,e) Nedá-lil ;se . dělha dalIlě prQ'VéiSlti v 'PolIDě-ru 

v od'Slt. 2. Ulv'ede.nélID, Il'l()Iz,(Lě,Ií~ se d,aň melzil jed
notllilvé pIl'()IVQIZ()fVIllY podlle jeljklh h()ls:podá'řislkiélhl() 
vý\zlnalffiu 'pro c'e,I'kQIVÝ POdlllilk. 

(4) Podnikatelům .a zúčastněným obcím jest 
volno, aby se co do rOlz:dMelIlÍl dalIl,ě melzi, jeld
notlilVé provOizlO'VlIly ddbJo!d[i il o jiném vhodnélm 
dě!litdle. 

(5) R-o~pl'iols,títrá-Jj s.e prOVOZI()IVIll·a do oblvod u 
n,ěkl{)llika Qlbcí, Il'·o·ztdělí J)iř"Í1SlluSlllý vymlěŤOlV.aiCÍ 

úřJa.d c1aň 'při'pada'jJIc] lTha zmfuěnou ptrOVOiZOlVIIlU 
melzi z,úČJa,s,tlIlěné obce z vl()[n·é úVlahy .podUe 
míry poměrné důležitoott jednotlivých částí 

Prov101zovny, plři,hilÍlž,eje ku b:ře'memlm, kte'rá 
vIZlniikaJí ()ibcÍIID ptroVOZl()IVtIlOU nebo Plrovozová
nílID pOldlllilkJu, a ku plDlŠe', kltelrou p.ro'VlQlzov:na 
v obdclb. Iz,auljímá; ;to ,ptllati Itéž 'ph podiz€lIDIIlím 
dol,o'Vání. 

,(6) Bydlí-li ze ~aměstnanců prov()wvny počát
kem berního roku nebo počátkem obchodního 
obd'ohí pI'lO Zld,aněllll rozhodlného ,alel~p'o,ň je!d:na 
Č'tv:rtina trv.alla v ,jitnýtc'h 'oibdcht, llel~ ,ve kte'ré je 
pJr:ov OIZ o vna , ~en,š.i se Ipřkážko'V'á Izálk·l.adina pro 
obec, v níž ~e IproN,olz'O'v:ll'a, o polovid !t:é čá!srt:Jky, 
k,te-rá přip,adá 'Poměrně llla ,služlelbní p[;aJty ~a~ 

měl8,tn8lnců bydiídch mimo obec; o.he'cní -pŤ'ká,~~ 
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ky lk ·polovině 'd.aňové čáJStky IPlřipadají.cí poměT
ně na Isluže!bnÍ plruty Ziaměis,f;n,am.ců brydilí.cích 
v jiných ,obcÍcn, !plynou dlo z,vláŠttniho f,ondu 
zř~zeného 'poldle § 10 'záhm.a o [l'O,vé rúplr.avě> fi
namčn.:Úh:o Ilws.podá,ř'ství Isv:azků územnÍ' ISlamo'
spráJvy. IPřirážJky pro zmíněný ,f'ond vybí.r!ají Is.e 
týmž pr'ocentem, jakým byly stanoveny přiráž
ky pro o!b'ec., v :nÍlž Jelst 'prrO'v,o'zov1}l~ nejméně 
vlš,ak výmělr10u 1001%. USltanovení 'Ť!oho!to 'od
sttlavce neplatÍ' :pTO p'old:Il'~ky, !kte,ré v;e všech 
svý·c:h 'prrO'volzovnáJch lelžkkn v téže obci ne'
z,amě.s.ťmáVíají Itrviale .alelspoú 400 Izamě.s,tn,anců. 

1(1) Rlo'Zldě[·en.f dan,ě j.els1t pod,st.atmJ{)Iu součáJslt
loou plat,elmího rlOlzkruzu; o 'p'I"vélm ,roIZldě.lení 
dJaně huďoož OIpilsem pl!a,t€ibního rolzlkaIZ'U, pokrud 
sle Itýká ro,zdtělenÍ d'aně, IZlPtl'wv€ny VŠ€lCIllny 
~účlasltiIlěné obce; při tom buďte~ UIV,ed.eny dů-
vody I'Io 'zdětl€lIlí damě. . 

(8) Ve věci rozdě},ení daně jest volno jak po
p[-atnik'Ůfvli ·tJaik i .Z'úč;aISltnělným o,bcím ;poldati ()d
VlolánÍ, o lIlěaTIlž rrolzhodne IS lklOnelČJnou pilat:nlOs,tí 
filna,nonf úřad: II. ,s,toliice. 

(9) Klde nelSlt:alČÍ 'pro .stam()'V'eIIlÍ mÍ1s/ta .předpi'3tU 
daně předClhálzejíd llls/t,amovení, ll'oZ'hod'll\je mini
ls:tHl'IS1tvo financí o ,tom, ve kte1rém mí,s,tě lS,e má 
daň před,e'Ps.ati. 

(10) ISlt1al'ŮI-1li se iplrvl!l':Íl !I'iO,zldélelIlí ldianě p .I'IaVO

pIa tlIlým, Ipla-tí I'IolzldMovalCÍ měfí,tlkio - Ipoku.d 
nelní ~P1rolIIlll'čelno ,prá'vo Is,tártm olpraviti vyměi'€ní 
dlaně - Ibelz Idlal,ší,ho ,zplI'avlO'Vámí 'ŮIbcí tak dlou
ho, dM'UJeL InělkJte'rá lze IZÚlčruS,tlI1ělIlÝlCh obcí ne,bo 
p{)lp~a:tníik nezlRvdá podnětu ku přeizkoušelIlí to
hoto měřítka při rozdělení daně na některý 
pří1ští ,r-oik. 

Otázka, kde se daň předpisuje, jest důležita s hlediska 
pÍ'irážek samosprávných svazků; návrh zákona navazuje 
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v zásadě na dosud platná ustanovení, hledí však stanoviti 
předpisy pokud možno nejjednodušší a nejpřesnější. 

U stavebních podniků upouští se od dosavadního usta
novení, že za provozovnu se považuj'" jen sídlo stavební 
správy, jelikož ustanovení toto mělo "a následek, že pod
nikatel mohl obce, v nichž po leta prováděl veliké a ná
kladné stavby, připraviti o podíl na výdělkové dani tím, že 
ponechal provozovací správu úmyslně v jiné obci, .na pi'. 
v obci sídla své stavební kanceláře. Návrh zákona umož
ňuje, aby obcím, v nichž poplatník provádí po delší dobu 
stavby, byla pl'ikázána poměrná část daně z podniku jeho 
vyměřené . 

Novým jest ustanovení o dělbě daňové základny pro při
rážky obecní u pOdniklI, které zaměstnávají značný počet 
dělnictva, bydlícího v jinýCh obcích, než v e kterých se 
nalézá provozovna podniku. V těchto případech zluacuje se 
pl'irážková základna pro obec, v níž j est provozovna, o po
lovinu té části, která z daně na provozovnu přiřčené při
padá poměrně na služební platy dělnictva bydlícího v ji
ných obcích. Z poloviny této části daně neplynou tedy 
obecní phrážky do obce, kde jest provozovna, nýbrž do 
fondu zÍ'izeného podle § 10 zákona o nové úpravě fínančního 
hospodářství svazkll územní samosprávy. Tímto ustanove
ním má býti zmíněný fond posílen, aby snáze mohl plniti 
svůj úkol, pomáhati obcím, jimž vlastní přírážky nestačí 
na krytí nutných výdajů. Aby účel 'tento nemohl býti 
mařen, stanoví osnova zákona, že se phrážky pro fond vy
bírají týmž procentem, jakým stanoveny byly přirážky pro 
obec, v níž jest provozovna, nejméně však výměrou 100%. 
Provádění zmíněného _ ustanovení bude jístě značným za
tížením pro berní správy ph rozvrhu daňové sazby, z kte
réhožto důvodu se dotčené ustanovení omezuje jen na pro
vozovny se značným počtem dělnictva a na případy, kde 
vysoké procento dělnictva (25%) bydlí mimo sídlI') pro
vozovny. 

Počátek a konec daňové povinnosti; změny 

v beil"níll1l roce. 

§ 59. 

Da'ňlOV,á 'porvÍlIJJruOlst rpočíná ,g·e dnem, ikJtelrým 
bylo zrupOlčato 18 'PJ:'lOrvozQVáJním dlani Ipiold.r'Ůlhené
ho Ipodlniku, a /klQnčí :S18 Idmem, Ikt€lrým .by\lo pro
,\nOIZ'OfVámí :pold'nilku ItlI'va~'e '81 'Ú'pln1ě 'zalsltlalveno. 

Vznik a zánik daňové povinnosti přimyká návrh zá
kona zcela logicky na vznik a zánik provozování dani 
podrobeného podniku (objektu daňového). 

Povinnost oznamovati vznik, převzetí, přesídlení a zá
nik daní povínných podnikll jest nutnou, aby byla za
jištěna správná evidence poplatnikll. 
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§ 60. 

(1) Podnilkům, kte:ré v'zmikly IpOlčátkem nelblO 
bě-hero belrnÍJhJo Ir'OJku" UlliQlž:í: ,S,8 daň IpOl Iprvé po 
prolji,U !vohoto 1"oO,kru poOid!le vlš,elOhelcmé Ipla,tmých 
us,t,amQvení. 

(2) PlřelVzetí ,podlniku jinou oOlso\l)lolu 1n€lbo ,sJdnu
ženE ,()s'OIb ,I'l()lvlná 'se VIZ/IlJIlku ill()lvéhlO :podlniklU 
piři záni/ku od.olsla vrudill'Íl1JOI jplodlI1i:ku. 

le) P!řeISl:íJdJlJeni IPolCUniiku 'v ,belrním r'Uic-e lI1emě
ní ni'čeho lna '}elho druňové ,polvLnnOlslti, ,lelč jen 
pokud jde o rozdělení . daně mezi jedn()tlivé 
priQlV\olzlOlvny podlle 'Ustalnov'emi § 68. 

Z'anikJnel-li daňová IPo'vi!nll'olst v her,ním roce, 
zda,ní se výM:žek do zániku daúolVé ,P{)IVlllIllIlOS:tj 
s'kJUte'ČIIlě dJOISlaiŽelI1Ý, :prřiJhUže1j:íJc Ik 'us,talIl'Olv1emí § 
57, ,odst. 7. V IŤIOlID1tlO př':íJprudě ,muže býti dlaň vy
měřena 'ji:ž ,piřed ,pr{)lji,tim Ipnlslušného Iklal€,ndář
ního rO/klu. 

§ 62. 

,(1) Kdo Iza/počlne nOlVÝ :dlami ~poidlr,o\l),eIIlÝ /po/dlnik 
,ne,bo ;přerv·eIZime t1rvlaljid j.jlž podnilk lTI.'e/ho /z:mělIlÍ 

mÍlslto IprovlOlzo1vámí tJf1Vruj,í'C"Íiho [pl()ld/nilku, j e,st 'po
vinen ohllá/s,ilti to -H8jjd.él,e :s Ipočátkem pI"lOlVOZ:O
vám í př~s/l UJš/n érolu 'VY1ll'ě ř()iV!alC ílrn u JÚJř adlu. 

{2) IPoviImnosti této. nelIlí /po!pl,atlIlílk Ziba veln, 
"Uičimi/l-li u ž}vlnostem:s[kého úřadu oh.lá!šiku nalři
z·enou 'žiiVnos,t,elIl:s,kými 'plř'e,d,pi,sy; Islta'čí vš/a k , 
přeldloži-ili /se vlč.a,s vyJměŤ()IVladmu úřadu kotllku 
prostý opi! ohlášky podané živnost. úřadu. 

{3) Opominutí oznámení v odst. 1. označených 
m úže býti ::pot,re,s:t.álllo pořáidkov1ou po.kuto,u, po
klLd n ,e,zakl áciáslkutlk'o'vé povahy ji;nalkéihlO trelst
ného činu podle t{)hoto zákona. 
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§ 63. 

,(1) O zámiku daň()'Vlé 1)ovilIlnolslti jelst pOI,I,at 
ník 'povilIlen ulČÍlnilti lOZ/lliámelIlí př:ús,lJUJšnému vy

měřovacímu úřadu do 30 dnů po zastavení pr()
V1ozováJní p.ydnilku. Zlanilkm'e,-lli da,ň{)vá, p,ovhn 

nost úmrtím poplatníka, jsou dědicové povinni 
Olználffii:ti to do 3 měls,ků po 'j€ho úmrtí. P ; '0 

nepodání .shor,a označených oznámení může 
bý,ti ul()lž€'nap()lřádk()rvá pokuta. 

(2) K 'Oznámení !O úp[ném zámi/ku daúov,é po
Vilnln()ls.ti ,nutno :přilpoj i,ti prři'znání. 

(3) Z ,podniků trvale zastavených může býti 
.na 'žádolSlt pGlpl,atní/k()Jvu IPO dobu nepr'ovozová
ní dalň dá[,e UJk.l,áJdána !IlJa podkl>ad.ě .c-el()!l'()lční 

' d,aĎJovlé ,s,alZiby 10 Kč n€!bo, jde-li o protokolo
v/alnou fiTmu, na 'podJkladě ,celoI'lo6ní daň()'V,é 
sa:Zlby,ktelrá jest ,rOlzholdJnou piro vznik povin
nOSiti klu :P!I"{),t()lk!Ollování filrmy. Žádoslt půda ti 
dllužiDO do ,lhůty 'V odis-t. 1. ,st,a,nl()v8né. Opěrtný 
pOtčá,tek p;r'Ů'v()lzorvláJní tlaikto Izdlaúovruného pocl
,niku rovná 's,e v,ziDilku novéhl() pod/nitku. Podrob · 
nější us,tanovení o předpisu daně z trvale za
,st/aN€lnÝlch plodlni\k.ů b'Uldou vyd.ána vládním :na
hzem,:í,m. 

Vzhledem k tomu, že se může vyskytnouti zaJem ně
kterého podnikatele na tom, aby zůstal předepsán všeobec
nou daní výdělkovou ještě po zastavení provozování dani 
podrobeného podniku, pře.bírá zákon v § 63, odst. 3., 
s některými úchylkami, odůvodněnými provedenou změnou 
hlavních zásad všeobecné daně výdělkové, dosavadní usta 
novení § 73, odst. 4., zákona o osobních daních potud, ~e 
na žádost poplatníkovu může se i po dobu neprovozování 
podniku předepisovati všeobecná výdělková daň roční saz
bou 10 Kč, resp. pokud jde o protokolované firmy, roční 
sazbou, která jest rozhodnou pro povínnost k protokolování 
firmy (200 Kč, pokud se týče 400 Kč - podle zákona ze 
dne 30. června 1921, Č. 260 Sb. z. a n.). Podrobnější usta
novení o zpnsQQ~ předpísu daně ponechává návrh zákona 
nařízení , 
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Zvláštní ustanovení pro po,domní a kočorvui 

živnosU. 

§ 64. 

(1) Podomní tOlbchlod a živul>Olslti (zta!m :é.stnání) 
proVlo,z,QIv3.né ,o,bchátzenÍn:n z mísila na místo z\d.· l,

ní ISle v \š€o,beonQu cLa,ní výděllktOlvou s'azhami 'HV'l3!

denými ,v § 57 podle pma vd,ě'podoilmého ročního 
ryzího 'Výtě:ŽIku, tkte,rý lze v :zhlede,m ke zlPůsohu 
pr'Olvolzovruní obchodu neho živnosti ( za:mělstná
ní) a k uží'vianým pr·ovozova,cjlm p:rOls,t-ř·edÍ{1°aE 
očekávati v roce, na který se daň předpisuje. 

t(2) Daň z,a,pratví se za C'e,lý rOtk na,j edlIloOll a 

napfed. 

e) R,olzšÍJří-li .se prolVtOIzováJn.í obchodu nebo 
živlntOis.ti (:zamě:sltnámí) .po tzapiI'1avení diataě v ob·· 
,,'odu deldmoho fitnanČtnÍlho úřadu II . ISltola.r.e' d :o 
obvodu jiného tneJbo jiný,ch Hna,nČlnícih. úfadú 
II. 'S toHce , budi'ž 'PIřÍ'paid!ný dtolp'la,t€k daňl{)lvý , 

OidŮJvlotdlnéný I()tč€lkávaným z'Výlšením TočnÍ!ho 'VÝ.
těžkJu, \Z,a!plla,c~:m dlříve, nelž Ise Iz:a:ponč'e ISI tpro

vozOlv,áJním v :rtO'zší'řeném oJbrvIO!d'U. 

f.l) naň vymětří Vyn:něťOO'V1aACli 'Úřad :pfÍ.sIlušný 
podLe IS'Íld1\a 'Úřadu, tktelrÝ vyd áIV á, lpr'odlu~utie 
n-ooo 1l'0iZlšilřu}e :pOIV1Q1elllí ku PII'()lVI{)IZ1OIVání oh
úhodu melbo IŽ:UVIll.atSt1 ,(izamě'sltlI1ání). 

(5) Za ÚJčeol1em vyměti\ení dlamě j€ISIt :pi{)lp[3ttnílk 

pOIV'illle:n 'p.adiati u pHs~ušlIliého . vJ71mMIOIvra.lcího 
úřadu :pď-ilznamí Ipřed vydáním 'Povolení ku pro,.. 
vl(),zlolVání J()lbchrydm nelbo IŽIlIVlllosti. 

,(6) Má-U 'ptO'platt.níO.{ hYldlli1šlbě 'V lobvodu ,pf181'uš
ného vy.měi;olVladlhlo ú'řtadu , pfede[p'~še IS€ daň 
v ,oibci tbytdtlÍ'šttlě, jiiIl;a(k v obci, v€· Ikte'l.,é vyn:něřo

Vlatc'í ·úfaid ,má s:Íld,lo. 
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Ulstlan()lVelnÍ § 64 ne'vlz,t,ahulje 'S'9 lIla ·podni:ky" 
kJtelDé se Iprovl()lZl1l'jí na ur'č1týclh m~sltedl ,střída

vě lve ISltálých provl()lzolvnáJclh, dá11e na tlrbJOlVnf
ky a na tUlz,8iIlliSiké olbchodní ·c1els,tuj.íd, kltelří ne
jlSIOU 'Ve IslUlž,elblnÍim nebo lIláJrne·z!d!ním iptOlméru. 
Z:IIllÍlIlěIIlié :podlniiky a IzamělsttnláJní Izd1aní ;s,e ,podle 
v:šetOlbelcnýlch Izrus,ad 'li'v'edených v i§§ 55 ta dal
ŠílC!h. 

§ 66. 

(1) Provozují-li c'izinci obch{)d neho \ živnost 
v ItlUJzemslku 'jlalkocelSitludící n€ho tOIbcihtodlIlími 
C,€ls:tIUljiiclími" Iktefi ;jlStOU v jeljkhs[ulžlbáclh, 'zda:n,í 
,sle v lš'etolbecnou daní výtd!ěllk()IVl()u sla.zibami uV€
deným'i iV § 57 Iptodle, IPlrtalVldlělpod!olbného Točníiho 

vÝ'Ítělžku, .Iktelrý [ze tOIč'elkáV'alti v Ir'OtC,e, na kt€IrÝ 
s,e daň lPřeidlpilsujoe. 

,((2) Daň nesmí býti niž'ší nežli 200 Kč na je
den :rok. 

t(3) Daň lV'yIIIl.iě'ří se vyn:něŤtovadm úŤlade~ ,pfí
slušlným Ipod.il-e. Is,~dll;a IÚlřiald!u, k100rý rozhoduj€ 
,o ž,áJdl{)lsti; ,a:by hy'lio povtO'leno 'IH'OV'O'ZQvání Oib
c\hodlu nelb ,žilv.llolsti' v lt:l.lJZemslk.Ju, a lZia1pira ví ISle 
ptOlkJa:ždé n taJ IC€llý lI'Iok T.l.Ialpřeid. 

.(4) Ulst.aíIlOlV€n~ § 64, J()td.Stt,. 5., plalt;í tu ,obdobně. 

,(5) Daň se IPŤ'edlelpliše v I{)Ibci~ vle ikt,e·ré vymě· 
Í'{)!v'a,cí 'Úřad má IS,íldUo. 

(1) výtstarvy, hud'elbnÍ pr'{)!C1u!lme a .pOtCLoib., k.Jteré 
s,e In6lpoi~á!d.flJjí J)'odle Ulcen·cí iSlvědlČÍíCÍ!ch na oh
cbJáz,ení IZ 'mílsta n la m~slto, nýlb1rž se pořádají 

S dočasným užitím stálé provowvny podle 
zvláštních licencí vydaných pro každé jed-
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notlivé místo, dále prodeje zboží, které se 
~poí'ádají s d'O'čals'ný.rn Ulžitím stálé prov1olZOIY'lly 
(kočov,ní ISlk'la:di:šitě ), lbuď,telž ZlY l ,M t ě Izd'a:něny ,n a 
k lavdJéJm provt()ozo'Vl31cím ImÍ:s,tě - IPO'~UJd IneljlslOu 
čáJstí stálého ,podniku i zdiaIĎ.I{)'VlanéJho ,podíle v iše
OIbe,cnÝlclh záJs;ad uvedených v §§ 5:5 a d lallšikh -
příISll'1l1šný1!n 'V yměrov adJID ,ÚJřlatdlem /podl e pra:v
CLělPod obného ročního v'Ý'tě:ž.k u. 

(2) Daň :před'elpÍlše ISI9 'V mílsM IProvlOIzování 
čáJsltkl{)'u, k lt'e!r á přilpadá IZ dalĎ.l{)iVé Is'a'ziby stalIlo
v,ené v § 67pOldlle :pI'IavtděIPoCLobnélho coeilO fOlČ
ního výt·ěžku popla tného podniku (!Zaměstnání) 
pOIill:ěrJně lIla !pra VldélpodoOlbný výt ělž8lk lZa dobu 
z,amýšl,elnéh'Q! IPII'O'vt01z!()Ivání v mí'sltě,plI'l() k1te'ré ISle 
mam. vytmwUlje, ,a ,jelslt :s!platna najednou la na,
při8:d. 

,(3) Zla ÚJče,lem vytměřl8ní dlaně :jelSlt popla:tmítk 
povinElln ,pod'ati u phÍlS!UiŠlIl1élho vymělřl{)'VRCíhO 
úřadu iplřilzlIlání dhve, nelž Iz'aipoČla'l IproNozl{)'Vati 

pOlpll'artlIlÝ podnilk. 
u stanovení pro podomní a kočovní živnosti přimykají se 

v podstatě k dosud platnému právu podle zákona o osob
ních daních a obsahují úchylky jen potud, pokud změněná 
konstrukce daně toho vyžaduje. To platí zejména o zásadě 
vyměřování daně podle pravděpodobného ročního ryzího 
výtěžku, má-li daň býti placena napřed ; odchylky od zásad 
platných pro stálé podniky bylo při dani pro podomní a 
kočovní živnosti, nutno stanoviti vzhledem k tomu, že jde 
o živly, které z velké části nemají stálého bydliště a že 
se daň předpísuje zároveň s vydá ním povolení k provozo
vání zmíněných živností. 

Totéž platí i pro podníky podle § 67 ; ustanovením dru
hého odstavce tohoto paragrafu se dosáhne přiměřeného 
zdanění, aniž je podnik zdaňován za del ší dobu, než za 
dobu skutečného neb alespoň zamýšleného provozováni. 
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HLAVA III. 

Zvláštní daň výdělková. 

Úvod. 

z !po!jmelIlování vy plý'vá., že jde 'O daú vý
dělkovou, kJtell"á 'P'osltiihuje zlvlášitě vyjmenov,ané 
výděle,čné podniky lIleho z,amě:sltIllctní .na vý
dě.lek PI,o'volZ,o·v.aná. JIStOtU 100 [podniky trojí sku
piny: 1. podniky po,v.inné ve1re,]ne ÚČltov.ati, 

lil. podniky .8Ipole,čnos;tÍ 18 ručením 'o,metz,eným 
a III. podniky výdMe'čné" na n.khŽJ k ,api:táJlovou 
úč,asH, podíle'm na úsku nebo 'jiným z.pÚlsrOhem 
als'poň 5'0 %zú Čra\s,tn ěn,a j elslt ,ruk-ClÍ-OV á ISIPo,l eoČrnolst, 

komandi,tníspolečlll,o,slt n.a ,akcie, Itě·ž,íř;sltv,o 

neibrO spole,č.no,st 19 ručenÍ-m mne:zeným, tuzem
skému 'zdanění ne1podJr:ohená. Zákl.adem zda
nění j.elSit :ryzí výtěžek V tQobchodJním ,roce d,o'

cílený. 

V 'Četchách, :na Morra vě ,a ve SJeoz'sku činil 

výnos ,této daně: 

Rok Zvláštní Všeobecná 
výdělková výdělková 

1914 31,487.777 12,991.642 
1918 63,420.669 52,970.193 
1919 71,806.603 6,4,950.9'21 
1922 217,,923.266 180,851.360 
1925 280,525.7012 197,793.386 
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Na Slovenlslku ·a P odk,a:l'Ipruts.ké RUlsi č1nil 

vý.nols,: 

Rok Zvláštní Všeobecná 
výdělková výdělková 

1922 10,605.467 41,205.576 
1923 • 25,326.,201 46,844.671 
1924 21,683.233 36,771.896 
1925 24,177.450 27,4.41.775 

DlulJIl.O uz;narti, ž,e Z dlaní vý,nolstQvý·ch :trutlŮ 

f'olr;ma daně ,rel,Mivlně jelslt neljdlok'ornalejší; dok,o
naIejší nežli atll.~llŮgkká daň ve sltáJtech ji,ných. 

PrOlt,o 'QlSlnOVa pbdržll'je Ise f-orrmy ,dOrs.avadrnÍ 
a z.avádií jen n.ěkterré ·z.měny; urnilfikUlj,ílC paM, 
béře za z,á,kl.ad diaň pl,rutnou z brýv. Rak,ousku. 

Z cifer př·ede,s,laných vyplývá, lžie touto for
mou výJnos podlniků hyl co n.ejdokonalelji 
(:s h ledisk,a fi,skálního) postižen. Základna da
Ďlová byla Itu 'vlrus.tne nelj,šiTší. Daň Itato 18 vys,o
kými přirá'žk,ami Sitalla Ise nelsnelsHe,}llltOU a 
brzdOlu v Ipolk~oku. P,oněvlaJď:ž pře,če,tné podrniky 
touto dlaní pOlslti;~ené jls,ou podniky vě'tší, na 
expo.~t od,káz,am.é, .pře'mí,ra dlaňového břemene 

ohrozilá i sloUltěživtOtst podniků .naš,j'ch na Is.vě,

tovém :trhu. Odtud ISlIl!aha, bř'emeno daňo·vé 

zmírniti ·a limiitoviati 'Přirážky. 
Bokud 'jtde oQ mat,elriellllí us,t,am.·o'vení, vyka

zuje návrh zákona opr'oii nymějšímu 'právní
mu ;sitavu Ityto pods,t,atnějlší změrny: 

Ok'ruh .p'odllli,ků podr'ohený,ch zvlá:šltní dlani 
vý1děllkové je,slt :roz,šířelll. 

lVIlOIfu1os~t ,olsv,o,bodi'ti podniky [l,apomáJhrujíd 
veřajnýJm, dloh~o,č.ÍIIlným" neho ·oibe,cně u,žÍ'telč

ným úče~ům, ro'z.š:ířelna j,elslt i na po,d1ni,ky ,obe,c· 
ně !p~ospěršné, u nichž zájjerrn ve·ře,jn.ý př'evládá 
nad IzáJjrmem výdě[e~čným. 
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Osv,obození tato a ro-vně'ž i 'Ů'svoho'zení i,ps,o 
lege ,s,ta,lltovená, dlot~{jll'OU ;s,e dt'ellln ě fin.am.cÍ s,a
mo'správnýich, hrlavn·ě věltlMch ,a z,ejména hl.av
nfch mělslt. NOlvá osv,oho,zení ipodiniků Is,táJtm.ich, 
rovněž .i podniků veřeljlIlý·ch klŮ'rporr.ac:í" z,půstO
btti mohl,a by i rnehezpe'čm,ou konJkuI"elIl<CÍ 'POdllli
kání slouk:r,omému v Itémže nebo Is,ouv.is.lém 
oboru. Stejné úč:iJnJky mo:hly by 'vyplynouti i ~e 
ziatÍ'žerní nelslteonou -daňovou ,s,azhou. nlito 'hle'
diska bylo by nutmo hráti v úv.ahu na 'př. k.dy,ž 
j e.dJnal o by ís,e tO ,spořite,llnáJch.. Jena ,snadě po
suz;ov.ati ,tylt.o Is.tejlIlě jalm ok,resrní bJospodá:bské 
zál:ožny. Ale v 'p·~akis.j jelslt ,velký ,~oz,díl me'zi 
s.pohterlnami. A ·Z [toho důsledek :Ponechr~ti 
VlláJdě, ;alby ,s,t~novj.l,a olsvoho'z,ení huď ,od pří
padu k pří-prudu neho n:a,řiz,enim rs,t;aIIliovila 
ruspoň předpoklady 'o,sv,ohoz,erní vše,ohecně lJ)lat
né. No:vě Vlzniildým podniIkům nálroidoho,s1podář'
srké důlelž1tolslti poskyltuje rnáJvrh zárk,ona iID01Ž
nos:t ;CLolsíci na Ulrčitou ·dobu huď ,plného, ll1eho 
čálslteČ!Iléthro IOISV'OIblQoz,ern] od d,an,ě s přilfáJžklami. 

Bodisltatně 'z,měmělllla jlSIOU dOls,a v,adní uSltano
vern.í tO z á k l .a d II d ,a III ě. Tím jels1t ;nylllÍ j,en 
sil~UJt8lčný výitMíek, dos:ažený v ohchodnim ob:
diotbí, ·kite~é !korn:čí v roce herrním, .i temkrMe, 
trvá-li ,obdrohík.r.~tŠ,~ dlohu nelwi Tlok. 

V draňový,ch sa,zhád1 přimáM návlI'h. zákona 
úlevy pr'olti rnY'fi,ějMmu ISlt~VU. Základmí Is;a.zha 
daňová 10% :s'e IsnižUlje lTha 8%. Zvýhodněné 
podnikyzldaň,o'v,wti ,sle budou 2 pr~omille ze ,zá
kla:dníhro k'apiltálu . .srn.~ženy jsou i Is,azby -daně 
vý1děilkolvé pro vÝ.děJk.ová ,a hospodář,srká spo
lerč·elOls,tva ne,z.výho1dnělllá, Ipl~O ,sipořirt,eJlny .a d lo
bl~Qlč1I1Jné, vziděllávací neblO kul tUTlIl.í nad.~ce. 
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A'hy vyha.věno bylo přečetnýmo lS~t~ž\no\Slte,m 
samoS't3JtiIlý;ch 'podiIl.:iik,8Jte'lů z kiruhu ZlV,nols,tel~
ských ,a lolJJichtotdlnkký,ch, ~naj;mě d:r,ob~ý,ch, v .z~ 
jim něikttelré d lI'UŽls,tevní podln.iky ~:VYho~~e,n~ 
pŮJStolhí ikolllkuren,ci It~živtOu, naVlI'i~U)l, s~ 'PnSlne 

k,autelly, je'žma\jf blrá,niiti př:ekr1olClovalIll rrumce 
zvýhodnělné druŽJsteviIlí ,sNé;pio;mod. 

§ 68. 

(1) Zvlá,šlvní d8Jni vý'dMkové j:sou podro.beny: 

1. P,odiniky povi,nmé v,e,ře!jně úČttIOIV,ruti. 

Tlakové podniky js·ou: 

1. POcVniiky 'vý1děllelčné, a to z.ej!ména: 
.a)podJniky la-kdovýóhi Ispo!lečno,stti a .lm,ffi,an-

diim.ích srpoleč,no,s,u na ,akcie; 
h) podniky Iltě1ž,í:ř1stev; 
c) podniky pojiMovací kI'lomě vzá.je·mný,ch 

po}ilŠťov elI1; 
d) veř'ejné úvě!rní úst.a,vy; o 
e) podniky IS~áJtU .a Isa,mols1práVlIlý;ch 1~ .~laz,~u; 
f) pOldJniiky výd,ě,l.ka.vý,ch ,a ho'slPodaI'lskyc~ 

spo'le,čeIIllS1te,v, pokud ,truto iIle'obme,zu!jí ·ohchodm 
činn,olSlt .na :své člelny podle § 75. 

2. PodJniky ,obe·cně pros,pě:šné ,a podniky ,s.dru-
žení :Slvépomo,cný'ch, fa Ito z,e.jména: 

a) podniky sIpole'čelllls1tev uvetdenýich pod 6s. 
1., Hit. f, k1telré tOtbme'zui}i 'obcho,<1níčinlIlost na 

své 'člelIlY 'pod!le § 75; 
ob) S'pothtelny; 
c) vz.ál}effilD.é poji.šť,a.vny; 
di) ,okr:elslIlí IzáJlo?my ho,s.potdruřlské, zříz,elIlé z bý

v,a,lýiClli klOtll'tribučenlský1ch fondú ,ohi\llUkh a 
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){,olllJtirilbučellllský'ch ť,olIldů peněmích '(záklon z·e 
dne 6. lč,elrvlIl:a 1924, ' č. 128 Sb. z. la ln.). 

1'1. P:odJniky ISlpo,leČlno,s!tí s 'oblme,zeným ruče
n:úma prav·ováJrečnýc'h m·ě:šťallJs,tev (p'I'Iavová
relč,ný;ch ik,omUlIlilt.). 

lEl. IJim.é 'P'oldniky výtdIMe,oné., na nic'h?J jelstt 
úČtalS'tí krupiltáJlovou, podi1e,m iIlJa ,zisku, nebo ji-
118Jký1m 'Zlpůslolbe,m ,ales,poň p.aJdelsáJt:iJ prlŮ'cle'nty 

2'JÚlČI8JSIŮnělna aik,c i'ov á :s,pol e1č.no,slt, k,olma.nďi~tní 
stpOtlelČln'ŮIsiU :na lakcie, těžífsltvo nelbo ISpole,čnosit 

s Iručen.Ím óbme'zeným, tuze,ms-kému l2'Jd8Jnění 

nepodrobená. 

(2) Zv.Iášl1mí dlaň. výdělková 'B,e .vyměrří Itomu, 
kd,o pil"OIV,o'zuje 'podnik 'v OdlSlt. 1. uvedený. 

Nově stanoví se daňová povinnost pro společnosti uve
dené pod III. Ustanovení toto má zabrániti, aby !cizozem
ské společnosti, které by jinak zvláštní dani výdělkové 
v tuzemsku byly podrobeny (§ '71 návrhu zákona), neuni
kaly povinnosti té tím, že nezřídí v tuzemsku samostatné 
provozovny, nýbrž súčastní se pouze vkladem na )tuzem
ském podniku, který zvláštní dani výdělkové není pod
roben (veřejná obchodní společnost). 

Daňová povinnost jest obmezena na cizozemské spo
lečnosti akciové, komanditní společnosti na akcie, tě
žířstva a společnosti s obmezeným ručením a na případy, 
kdy tyto společnosti jsou na tuzemském podniku účastí 
kapitálOVOU, podílem na zisku nebo jiným způsobem 
účastny alespoň 50%. I 

Ve výpočtu dani podrobených podniků nastaly tyto 
~lílěny: 

a) u podniků výdělečných (§ '83, I) bylo posavadní 
ustanovení o daňové povinnosti státních drah nahrazeno 
novým ustanovením pod I, 1, lit. e) zákona, které 
odstraňuje případné pochybnosti o tom, že zvláštní dani 
výdělkové jsou podrobeny - ' jako ostatně již jest 
i IPodle nynějšího právního stavu - nejen státní želez
nice, nýbrž veškeré podníky státní " ul:dnbllú podniky 
samosprávných sva~lrl1, jl~1i1.r;)ž 1 tyt:) sv;uk.l" jsou po
vinny veřejně účtovati; 

b) přihližejíc k poměrům na Slovensku a v Podkar
patské Rusi byla z posavadro.Ího ustanovení § S3, I . ~it. f) 
zák. o os. daních vypuštěna citace zakoLla ze dne 9. 
dubna 1873, Č. 70 ř. z., a příkladný výpočet jedno tli \' ý(,]} 
výdělkových a hospodářských společenstev; 

c) ustanovení § 83, II, lit. e) bylo vynecháno jako 
bezpředmětné. 
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§ 69. 

HQiz:ší ř í -.li 's e 'pr'ov,o,z,o v án í 'podlnik u, poCLr ohe
nélho zvlášltní dani výdělk.lové, !Z 'Prov,o·zovny 
tuz,emské do dz.tny, podrohejn 'je velšikerý výtč
že,k po·mniku této dani,. 

§§ 69-71 obsabu.ií ustanovení o poměru k c izině , která 
se kryji 5 dosayadllÍm zákonným staveJn. 

§ 70. 

(1) UCLržujel-li ;tuz.e'mský podlnik V cizi'ně trvalé 
provlO'zoválIl.í ltím, že 't.am zhdí odlbOlČku, 'výr-oh
nu, :nákupnu rneho 'prode'jnu, jéd.na:teilsitví, neho 
že Ulžívá v dz.oz,e:msku pl~ov.ozovadch pr1ols,třed
ků, neho 'jiný,m ·zpŮ!sohelffi, zd~:ní ·se výttě,žek ci
z.czelmsikého pr'O,vlolzování, s výhr.aCLo,u us,ta.no
veiIlí d.alších p:alra.g·ra,fů, t ,ollilw potud, ·pokud 'se 
ne!p'l'oká:že., že je ·podr.oheln zldJarnění v ciz,i.ně. 

(2) 1 ZMelží-li .(Lani podrohené prov,oZlO'vá.ní 
v odbytu z t.uz.e,ms,l{j3; do cizozemslk.3; neho 'na
opak, ne,smí bý1ti 'pokládánavke :ne'ž 'P'Ollovina 
vý1těŽJku z toho,to odhY'tu za v.ý,tě,želk \prlOv,o'z,a
vámí .ciz.oze,mského; v případ'8<ch .pa,k, kd·e dani 
pod'l"lQIben.ý podnik vy:rálbí v tUJze,msku zboží, 
ktell"é pI'lodává v dz,oz.e,mslku, lIl.els,mí býti vy
loučelna zj daňové z.á.k1ad!ny více než je,CLna Itl'e
tána c81l'kového vý!tě'ŽJku -z toholto IPu,10'VlOlzlovální. 

{3) Ve v,še'ch oSltatních případech zdaní se 
podle Itoho't,o ,zák'on,a .a~els.po.n j.edna de,setina 
výtěžku ce,l ého pOlCLniku. 

§ 71 . 

(1) Ho.z,ŠířÍ'-li ciz·ozelm.s,ký 'podnik svou ·čin.nols;t 

z 'pl"iO'V'o'ZIOvlIl.y cizlOlze,mské do 'tuze'ffiska způso
bem ,o'znlačelIlým v § 70., IO'dls,t.. 1., je rIJlod'I'·oben 
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zvlá,št,n í dani výdělko.vé zvýtě'žku t k ' 
činnostL ' 'liIze,ms. e 

(2) UE:ltanovení § 70 od t 2 l' v 
, v ' 'iS, . . P ,a,tl ·otbd'olbne p'ro 

vY1,'ccelt T ' t v vil " .' ' y C:'Z (U lna ,tuzelillls,klQ 'phpadadícího. 

Osvo'bozenÍ od daně. 

§ 72. 

Od daně jlslou ,oI8vob1o'zeny: 

a) podni,ky, ,klte'ré P'ľ'O'VIŮ'ZUJ·"" sta' t 'k 'v 1 0 
v • , - , o - I ucel um 

vere'Jne Isprávy, včeltně mOlIlopolů ,a st ''Í ' h 
že'leznk; I . a; ,m·c 

b) 8il,ek:t'r1cké !podniky na 'Idery' ch 'J' e'slt ' v t 
v ,I ' - - ZilJlC,aJSI -

ne,~v ls:tat 'spolu Ise ,SlamiQ1spTávný;mi ls.v,a,zky pra.-
hl~s~lIl~ z,a všeužite1čné nebo .na ,t,a/ka.vé' pře
:nelIl8lne podlle zákona ze -dne 22. červ·en·ce 1919, 
c. 438 Sb: IZ. a :n. IOsitáJtnf 'P'odpofe 'ph z.a.hájení 
sloUJs'tav,ne e.}e,k 'tri.s.ace ,a zák.lo,na 'ze dne 1 čelr
ven,c~ 1921, .č. 2~58 Sb.. z . . a; .n., jelsltlilž,e d:iJvÍld8'Thda 
(pOdlil na ZI'8ku) v jedino'blivém ."'.o'ce -vy-pIa ' v . , , . ~ . ,ce,na 
nelC1l1l 'Vl<ce než 4% zákJl,aJdního .kapitáJlu I(§ R3 
odst. 1~)., 9.i/ní-1i vyvla,ce.ná :dividelIldJa ví.c,e ;n:IŽ 
4~~ In8'Jvy:s,e 'však 6%, hude daň výdělková! vy
melI'elna z ·po.1oviny 'helmě vyš,eltřeného základu. 

,c) z,eiměd'ěllské 'a l elsnÍ hos.podá.ř1Sltví ISltátu .~ 
's~mos,!}ráJ:TJný:ch Is.v.a~,ků,a v:š·ak :S týmž lohmeze
mm" }ake pl.atí PI'lO 'oI8v,oboz.ení j 'ednotli,vého 
P~IIlIl.lho hospodáře od 'vš'eobe'clllé daně výděllko-
ve podle § 47; . 

~) nevýd~leč?é pod!niky Ispolků a is.pole,če,n
~kych ,s~dr?Zenl, iSPI'laVulJkích 18e zásiadou v,zá
JemnosrtI, J ,alkŮ'ž i fOlIldy 'zřízene' v a 'rv eJ'lIlym' . k 

. v ' , I I .01'-
poraceml :nebo podnik,rutelli 'Plľ'O 'vlastn' v , . .. h V , • I' I Z,rIz,e:nce 
J e'J lC IZ uk Oll etIn 'pod 1 e s1taiIlov J. els.t n ,1--. • • v ť ' 

, , 'a.!U'y pO'lIS· 0-
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letně 'zpr,acoval'aa zpenělži1a vý'robky ve 'vlast
ním polním hos:podá,řsltví členů vy:těže,né, 

a však IS Mm obmez.enfm, jaké Iplaltí pro os,vo
bozelllí /jedlllo,t.livého po']ního hOls.podáře od VŠ'8-
ohecné dlaně vý1dtětlkové 'podle § 47. 

Osvoboz,ení od výdě1'k,ové d.aně 'p],aM ,t.aké pro 
sv,alzy .t,aikolvý'ch spo·le,če,nls.t.e,v a .sdruželllí klte:ré 
.sledují Ulvedené účely 'z,a Is:te'jlllých ,statutárních 
i ;skUJtelčný·ch! pOdmílll,eik, neho které obs'tarávají 
vyII'lolvn.áiI1Í peně'z m 'e-z,i sivými Isvazový.mi .spo
leč.elIlJsltvy, óbme,zujk.e pN tom zúrokování vl,ruslt
ní,ch Iz.á:v'odníc:h 'P'od'í:lů podle 's,tlanov 1Is!kutelč:ně 

neíj'Výš,e .na 4%, 'poku:d jSlou zříz,eny j.alw z,a
ps,alllá vý.dě,lková :a hOls,podář:ská s.pole,černsltv:a 

a :pokud ,oblme,zují ISVtOU oibchodní čilllnos;t. podle 
§ 75 iI1a .sv é: 'čllelny; . 

h) pOiš,t,O'Vlfií úřlaidy š,ek,olvé; 

,ch) V!šlelohe1clllÝ pelll!s·1jni Úlsltav, \j,ak'olž i :ná
hradní ústavy pen,sijní ome1zujíd oS.véobchody 
na pojišťování z,ř~zeiI1ců, .av,šlak !jelll pokud jde 
o pojišťování z,řílzetllCŮ ku 'pojišltění po'vinrných 
a jen do výše ·zákonem nebo stanov,ami př,ede

ps,aných ne j melIliŠfc h plnění; 

i) .pojišťovny 'z,řízelné .podle záklo,na .o úr.aZlO
vém Ipo'j.iŠltělní dělníků; 

j) Fond pTiO ·zaopa,tření zlaměls,tnrunců ve:Hw,
s,tatků; 

ik) báňské 'b~atI'lské pok.ladny; 
ll) rpo!jtišť-ovnyzl":fizelné podJ.e zák,olI1a ,o poJ'i

Mění zaměis,tIllalnců 'proO !případ nemoci, inva.li
ditty :a :s~áří ,a ,flondy 1imi spI'lavov,ané, ,avš,ak 
j.en pokud jde tO pojiš,t.ělI1í o'sob podrobených 
pojii:sl1mé povinnolsti; 

m) Poj.i:š1ť ,olv:na osob slamo's:t8!tný'ch :a f.ondy jí 
SP'I'IaJvlQtv3.Jné" 18 týmž obm·elze:ním j,ako pod lit. m); 
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lIl) Léčehný fond ve,ředný·ch z,amělSltrnalncú a 
fmlldy jím Sopr av,ované j,a.lwlž i zvláštní fnndy 
pI'iO nemloce,nské :pqj ,iŠltělní pro z,aměiS11I1ance 

s,táitnich podnikú; 
o) Ispolle'čno:Slti (S o:bme'z,81nýrrn irUJčenÍ-m, ZI'l-

z,ené zla úJče,le,mpo'skyto:vání zápújček stá,ttem 
z,a,l"Uiče:ných 'podle zákolnú .o Is,tavebnJ.m ruchu. 

Do zákona byla pojata tato nová ustanovení ohledně 
osvobození: 

1. oclst. 1., lit. a ). Ustanovení toto bylo pi'evzato z dosud 
platného ustanovení § 3, odst. 1., Č . 1 zálL o os. daních 
o všeobecné dani výdělkové. Jelikož dani povinné podniky 
státní jsou podrobeny vesměs zvláštní daní výdělkové , 
nutno jejich pi'í'p,adné osvobození od daně pojmouti rovně1. 
do ustanovení III. hlavy; 

2. odst. 1., lit. bl. Osvobozením obecně prospěšnýcll 
podniků od zvláštní daně výdělkov é vyhovuje zákon čet
n'ým pi'áním samosprávných svazků, jmenovitě pokud jde 
o osvobození podniků elektrárenských a plynárenských 
od zvláštní daně výdělkové. Osvobozeny jsou i dráhy, 
a to ljak dráhy s tátní, tak i dráhy , jejichž vlastnikem 
jest některý ze samosprávných svazků (na př. zemské 
dráhy a pouliční dráhy městské). 

K luvedeným osvobozením přibylo nově osvobození od 
zvláštní daně výdělkové Národní banky Československé, 
zi'ízené podle zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. 
z. a n., a 'zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., 
a osvobození zemědělského a lesního hospodářství státu 
a samosprávných svazkú, avšak s týmž obmezením, jaké 
platí pro osvobození dednotlivého polního hospodáře ocl 
všeobecné daně výdělkové podle § 47 . 

Od daně výdělkové osvobozují se i elektr:irenské ';pod
niky, jimž byla pi"iznána všeužitečnost podle § 4- zákona 
(;. 438/1919 Sb. z. a .n. a na nichž je zúčastněn stát 
spolu se samosprávnými svazky. Ustanovení toto jest 
jen důsledkem ustanovení § 72 , lit. · bl. Pi'íznává-li se 
osvobození I od daně výdělkové jednotlivým podnikům 
elektrárenským, provozovaným státem neb samospráv
nými svazky, pak jest důsledným, aby téhož osvobození 
požívaly i podníky týž. účel sledující, které provozují 
tyto '!l\:orporace společně. Osvobození je však vázáno pOLl
mínkou, že podniky takové musí býti prohlášeny za vše
užitečné podle zákona Č. 438/1919, pokud se týče č. 258/ 
1919 Sb. z. a n. a že rozdělená dividenda nesmí činiti 
více než 4% základního kapitálu; čini-li více než 4%, 
nejvýše v šak 6%, bude daň výdělková vyměřena z polo
yiny berně vy šeti'eného základu. 

§ 73. 

,(1) Mirn,is tel's'tvo financí múž,e ,o,sv,ohoditi od 
daně výldělkové ,ohe,c,ně Pl''10IS,pěšlné podni'ky, 
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u nilchž za]e,m veřejný .převl~dá ;IlIa,d zá.jm,em 
výidMečným, ,ať ji:ž jde ,o :podniky v13.lstní neb<ú 
pa,chrt,Qlvané, j,a,k,O'ž i podniky, k ,telré Inapomálh:ají 
ve,ře1jný:m, :dóbIiolči,nným neb obecně, uži<te,člným 
Úlče,lŮJm a Ipři: ,t'O!ID ill:e'polskYltují It!rvlale výltě'žku 
ne[b pOISlkJ71tují vý,tMku pomělrně nepaltrrnéh:o. 
Osvloib!Ození múlž,e hý1ti povol,enlO také jen čá
stečně" na určitou dobu nebo pod podmínkamL 

n Nově vZ[1i,klým tuZ!eimským ptodntkům, ve
d!oucím řádné ohchodní ;knihiy,. kte,ré z,aiVedJou 
v twze,mlskU) dOlsud ne·zalsltoupelIlou nebo jen :ne
dOISit,atelčně z,als1tO'Ulpenou v-ý:l"Io:bu ,a Jeljilchž vznik 
se dopolrulčuje z ná,r:odlo,hlO,Slpodářls:ký1ch ohledů, 
mOlhou bý1ti na iŽiádJOISit" :o In~ž l~olz:hlo:dne mi:nilslte,r
Sltvo ,financí oS mi,nislte,rsltvelm prrúmYIs,lu, ohcho
du ,a ŽiViIlIO:s:tí :a id3.ll..šími ZiÚč,als:tJně:riými mán1ste·r
stvy., nad:oibUJ Ine!jdéle 5 ber-nich Ile't, počín,aJjk 
kwlelIldářním (b8!l"lním) :I"okelm, v lIlěm'žl 18 :pr1olvo
zlová:n.ím :by,lo za,polča.tlo', posky,tnmty dtaúové 
výhody v Ito·m rro'zls,ahu, 'že podni,ky doo.tlčené JrW
hou hýlti ols.votbo,zelIlY tO:cl zvláMní daně .výiděl
klové Ise v!Š'emi !přká.žk,am,i, jeisltUžl8; v jednot,u
vém !roce vypla,cená d'iv1derndla (;podH na zi,sku) 
nebude lčiJI1i:ti vk,e než 4% 'zákll3.ldlllího (ikmeno
vého) .kJa:pi,tá1u. Činí~'li vJ71Placelllá dividernda 
více než 4%) neijivýše vš:ak 6%, :může b'Ý'ti daň 
výdMková vymM,elna z pOll,o,viny! belr:ně vyšeltř·e-

ného zák13.ldu. . 
(3) Upotřehí-lli ;se .re's,e!rviIlich flo,:p.dů, ;n:ahI'loma

děných ,daněpr'Qlstě v létedl\, Ikdy podnik hyl 
od daně výdMklové zlcel].a :nebo IZ po,l,O'viny IOISIV,QI
bozen, k r;o,z,m:no,žení záJ~l,adního 'kap.i,tál u 
(§ 83, Qlrns.t. 14.) neho k vy:pJá;ce:ní dilvidendy 
(poldtlu nla zislku) .aneho .k Ip1lace:ní .t.amltiem slpn
lečenským olI'lgámúm, 2ld.alní Ise 'čás'tky ty v be;l,'
ním :I"nc,e" ve IkJt,erém jich :bylo 'takto upoltře-
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b81no; jilll:ak pllaM CD dto na,klládání IS lres·erViIlím,i 
fb ndy plwtné předpi,s.y 'zák-onné. 

(4) Us,tanovení § 52, odst. 2.-·5. platí -obdobně. 

Do zákona bylo nově pojato ustanovení o možnosti 
osvoboditi od zvláštní daně V3'dělkové podniky, které na
pomáhaji veřejným, dobročinným nebo ,obecně .~žitečn3'm 
účelům. Osvobození takové povolovalo se podmkům ve
i'ejně účtujícím již podle platného práva a to podle ana
lOjiie :v § 4 zák. o osobních daních. 

§ 741. 

(1) Osvoboz,ení IPří:sllulš,ejicí podle .m8'zináTlod
nkh tS,mlUJv 'z.ús,táva,jí v pl,atlIl:Ú1slti, IIlOtvnělž i 10!S'VO
boz,e,ní, ~j.e ,2JzlvlláJMní záklony vyhr:alz.UJji mfstnÍm 
železnitnÍ,m dlr;aháJm :a drahám ni:žJŠtÍhJOt Ťádu.. 

1(2) USltlruuovení 'llVláštnk'h záklonů 'OISIViObozu
j.ící úroky .a dúchody ,od 'dlamě Tell'vo,vé, jako,ž 
i 'od 'daně, [l,a je,jímž ' íffiÍlsltě bYII,a lI'en,tová dlaň 
SlvéhtO' ča,stU z,avede[lJa, neopravňují, .ahy tyto 
výltě'žky byly ze z,ák~·atdUl 'zvláštní daně výděll

~OIvé vYlloUJčeny. 

v platnosti zůstávaji osvobozeni podle státnich smluv 
a osvobození poskytnutá zvláštními zákony místním dra
hám a drahám nižšího řádu (zák. čl. XXXI!1880 a zák. 
Č . 2/1895 ř. z., pokud se týče Č. 149 (1910) ř. z.). 

§ 75. 

(1) Vý1htodl Ipod:le §§ 83 ,a 90 -po'žíva;jí: 
1. 'v § 68, 1., 2 ,a) u.veldJen.á vÝ.dM'lw,vá ,a hospo

dá'řlská :spolelče,ns,tVla, k,telrá řídke Is.81 zásadlou 
svépomoci, ohme,zlljí tSNOU :či,nnolslt -podle Is,tano'v 
i IskUJt,8'č:ně ;na ,s,vé 'čle,ny; I 

2. zálio1žJny uvedené v § 6-8, I, 2 Id); 
3. \podniky uveden.é v 'čl. IX., ,č~SJ. 2 ,zákona 

ze :dn'e 23. kvě'tna 1919, IČ. 276 Sb. z. la n .. , 'o· úvě
ru 'pro ž~vnols,1..níky vMkou plQ:šik10'zené, pokud jde 
o lprovolzlování úvělI1ních ,olbchotdů :z ' ItědlJtO 

úvělrů;' 
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4. Ist,av,ební sdružení, ik.terá siled:UJjí účely vy.
tčené v záklone-ch 'o ,SltMlIlÍm 'Í,olndu pi!lD péči hy
tOVIQlU ,a Jelž podlle rt-ědlJto záklonů a statUJtu zmí
něného f,oiI1dJu dlužno pok,lá:d,wti 'za sdruženi 
všeuži,te,čná. • 

(2) Ho.z,Š,íři-.li pDdlIliky v odlsltavd 1. uvedené 
SVO'U činntQ,s;t ve IskuteloIllols-ti na illečleuy, zibrácí 
p.I"O he'rní Tlok, v němž l!'ioZšíŤ'e,ni ,tO' ls;e :8ltJa!ltO, vý
haldy .poid,le § 83, OdlSlt. 2. a plHM piVO' !I1ě us,t,a:no,
v·ení § 83, -odJs.t. 1., 6. a př'ipadně ,odlslt. 12. 

(3) Při,znání :v~hod hiOiS.PodáJřlslký,m útvarům 

v ods.t. 1. pod Č. 1 a 2 uvedený1m vŠlak nev,adí: 
,a.) kd'yž ;S,i ,tyltD opa.th]jjí půj'člky lod nelčlenů 

• aneb ukJláJdlalj'í .sIvé ,pok~.a.d,ni přehytlky 'li pod
niiků ·a 'Úls,tlavů ve~ejně fÚiČltUjjď:CÍch; 

h) kdyižl úvělrní !sp,olečens!tva pŤ'ijímraji .rUJčení 

neč:le'nů, ,aibyprruvněz,aibelzpečUa púj.č,ky po
sikY'tnutéčle:fiům, ,anebo vy'bfr:ají zla ,Sivé členy 
pohledávky u neól8inů (~oo~SIQl); 

,c) ikJdyžJ ISIPoltř'ebni d irUJžJsltvla (spolky) .a druž
stva k loprutřování ;S.ulIovi,n, ja.ko'ž li :sdruiŽJení ze
měděilců ke ISlpolelčiIlému op.aM"ení s,emen:, hno'
j1i:v, IchOlvné!ho dohY'tk.a, hOlslpod á:řlSiký1ch stroj ů -a, 

ná~wdí nehO' .j~nýdl po,třeib Iku :provozování !Z,e·· 
mědětl's.t.ví, jaUw,ž i ,sdružení živnolst1miiků ke ISPO
lečnému opat:ř'loNání .s-t.roljů n ,akupují zboží, od 
nečlenů, ačli nej'sotU Ip.odle § 72, lit.. g) vůlbec od 
daně o'svobo'zeny; 

d) kd:y.ž výrobní s,plOle'čeilllslt'VI8I prodávají sivé 
výIloblky neč:lenúm; \při 'tOtm Iffius'í ,s,e ,pN U1ž,í
vání pr:aco:vnkh sB neho ,při 'odblě:ru híLavnf.ch 
sUIlovÍin vý1r,ohnkh z.ásad;ně obme'zov,wti na čle,

ny; vládnÍ-m :nařÍ'zením bude Is,t.anoveno, v ja,
kém ,rozlsahu lz,e na výpomoc neho pro poidŤ'í

zené vedJeljM výkony u~ív,aiti ciúch pr.ac,olVních 
sil ,a.neib 'odeib:úrruti suroviny od dzkh olsob; 
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~),když spolky ,slul'Bid:iš;tní ,a odb 'tJ ' é . , ' 
Va]I ne'čle,nům v Íír . ly ov ~pI.QIda
kdy!v . v ) olbiky z,hlolt:ov,e/né členy neho 

, z J'S'OU nepredvfd,a/tellIlý!mi ,a mimo v , , d ' . 
okolnostmi nUcen d d . v, ra' nymI 
zLsikané od neč]~:ů :oV' l '~dtI ,ca<ste.č~~ i výrohky 

, a, nIm TIl8.II'IZenl' b d 
stanoveno v " ' ' , m 'li ,e 

, . ' lak em r/olztS,ah u /In o'ho u b' ť 
délJny 1 vy"rolbky d v Y ,I do-

, '0 lIl.e'cllenů získ,amé' 
,v.f) ,kdy'ž s.v,az srpolelčelDlsrtev z p" ,i 
ucet ,sVÝ.ch ' ' ll, {,azu .a na 
s ,j-edich čleln~~,aZO,VYlCh ,spole'čelIlJsteN dbchodu>je 

1(4) Této vÝhody , , , . ' Ise nelplo>zhyva, nelm,aj'Í-,]j v,l 
nove p.odle Ista'n ' C e-d ' >ov na,r,o'ku ,na vý,tě:že'k (d' . 
endl~) ze zá!vodních podílů ,sp].a,c,e[lÝc'h ' lVl-

sledmm l~czvaho"ém Il~OCe.. v po-

Základ daně. 

§ 76. 

(~) ZvlálŠltní Idaň 'Výděllkolvá vy:mě v, . 
1w'zdý kalend,' ,v, '('b' II'UjJe sle :na 

• I arm 'enm) nok 
1(2) Zákl,ardem pro 'její vym:v 

, Uižeik d v , e,relIlI j-e/slt ,ry,zí vý-
ko v: ols'a,zeny 'v olbchod-ním ,0'bldohL !kite'ré se 
. ' nCI v ro'ce he'rním ať h b " 
ním provloizo'váním d' . :0 ,ylo dJols,aženo v].a,s,t-
Bineho J'eh . I ,anI podl~oheného 'podniku 

'o pronál]!ffie.m. 
(3) K>O>llIčÍ-Ili !Se 'P' v d 'b,' "v " II ,o IZlm en u h>ols!p'od ářislk éh Ib-

o, 1 v 'te,IDZle belmim v. o o 
chodnkh huď,tev . " iI'loce, ne1ml1k ,obdolbí otb-
.' z JejIch ,vy;sledky pr'o d v pr>avldeJně sečteny. 'i Zl ,a[le,ni 

(4) Nekončí-li se pro " 
obdohí v n ě'kte : ~ ' :meLD. u has podámsk éh o 

, , Tem t1JelnDl,m I'>o'ce ;t' d ' 
obchodm:f " ,t . ZBi ne obd'ohí 

, Je,s pordlldaJd'em vyměření d v 
tento helI'IDÍ rlOk T ' 'v v ," ' >ane na 
chodním obd b' ' kYiZ1 v;y:telzeik, dosalžený <v ,ob-

< ,Ol 1, ! 'O'll!Cl,Clm s'e p .. , 
benního. Tentlo ryz' , t v v 'O 'P'l'OJllltI :I'IQlku 

1 vYl e'z,ek ,rto'zd M í iS e na j ed -
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n.oUivá he:rní 1Ma 'podle <dJoi}),y !trvání ,olbchodniho 

ohdlobí v ,tom onom roce belJ.'ním:, 
(5) J ei-li ,od ů v'odně:no 'pod ezfelní, ,že ,z,m ělDJa 

v ohchodnímohdlo>hí Is,e ,Sltala 'jen p'I'Olt>o, ahy 
bylo ,ď:olsa,žen,o příznivěj :Mhozdaillění , mŮ'ž,e vy
'mětřlQlvaJcí úř:atd IPfi uk.!láidání d\alně lna Tlok, 
v něm,ž změna .se ,st,a1,a, jalklOIŽl i ,na TlO~{ ne'jihlÍ'žp. 
příMí vz.Hi 'z,a Do<.tkla.u Izdaně[lí 'om.la bals>ová >o<b~ 
dob~) kte<rá hy be:z,e změny bi,],wčníhio ,r okUJ byla 
bývail'a ro,zh>oidlnými olbdábími ,o'bchodn.ími .. Pti 
t,om však nelsmí 'při z>d:aillěnížádlné oibdlobí iaJD i 
vypadnouti, ani nesmí býti k nčmu dvakráte 

pi"ihlíženo. 
Jako \dosud, bude i nadále zvláštní. daň výdělková vy-

měřována na každý kalendál"ní (b erní) rok. . ' 
Podstatných změn doznala dosavadní ustanovení o zji

šťování vymHovacího základu ,(§ 92 'zák. o os. daních). 
Podle nynějšího práva byl podkladem pro vyměření daně 
pravidelně ryzí výtěžek closažený v obchodním roce, 
který pi'edcházel rok berní. Nevykazovala-li obchodní uzá
věrka v.ýtěžku celoro čního, nebo vykazovala-li snad vý
těžek z obchodního období delšího jednoho roku, nastalo 
pi'epočítání výtěžku na dobu jednoroční. 

Toto ustanovení vedlo v praksi k značným tvrdostem. 
Tak na pi'íklad: Nový . podnik pracoval půl roku (od 
1. 7. do 31. 12.) a dosáhl zisku 50.000 K.č, který byl pod
kladem zdanění jak na rok, v němž bylo fS provozováním 
započato, tak i na pl:-íští rok berní, v němž snad nevydělal 
již ničeho ~ byl koncem tohoto roku zastaven. Zdanil 
tedy podnik: 
na první rok. . . 50.000 Kč 
na druhý rok ()úfitku na rok pi' cpodcll OU 

(2 X 50.000), t. j. 100.000 Kč 
tedy celkem . . . . . . 150.000 Kč, 
ačkoliv ve l skute č nosti vyděla l za oba roky jen Kč 50.000. 

Jíný příklad: 
Nový podnik začal se dne 1. i:11. jednoho roku a sestavil 

první bilanci ke dni 30. 6. roku příštiho. Tato vykázala 
zisk 80.000 Kč, který byl ,podkladem zdanění. V tomto pi'í
padě byla účetní závěrka podkladem pro vyměi'ení daně 
výdělkové na 3 berní roky a podnik zdanil: 
za první berní rok (od 1. 11.-31. 12.). 20.000 Kč 
za ldruhý berní rok částku na rok lJl'elJO-
čtenou . . . . . . 120.000 Kč 

a na třetí berní rok rovněž . 120.000 K() 

tedy úhrnem ......... 260.000 Kč, 
ač vydělal za všechna 3 l eta snad mnohem méně, 1>a 
koncem Uettho roku musil b~' ti zastaven. 
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Tyto tvrdosti ,odstraňuje § 76 ná,vrhu zákon!!'. Do.;;avadni 
rozlišování mezi rokem obchodmm a bermm prestává. 
Základem zdanění jest skutečný výtěžek, dosažený v ob
chodním období, které se končí v roce berním (§ 76, 
odst. 2.). Přepočitání zisku na dobu jednoroční a případné 
zdanění téhož zisku na několik berních let 'místa nemá. 
příklad: 
1. 'podnik, bilancující podle kalendářního roku, počne 

poplatnou činnost dne 1. 3. 1927 a uzavře bilanci k 31. 12. 
1927, vykázav ryzí zisk Kč 100.000'-. Podle platného ;práva 
zdanila by se částka Kč 100.000'- na berní rok 1927. Na 
berní rok 1928 by se částka ta přepočetla na rok a zda
nilo by se tedy na rok 1928 Kč 120.000'-. 

Podle tohoto zákona zdaní se Kč (100.000'- pouze jednou 
a to na berní rok 1927. Na berni rok 1928 zdaní se zisk 
roku 1928. \ 

2. Podnik počne poplatnou činnost dne 1. 7. 1927 a uzavře 
bilanci k 30. 6. 1928 se ziskem Kč 1l00.000·-. 

Podle dosud platného práva zdanilo by se na berní 
rok 1927 Kč 50.000'-, na berní rok 1928 Kč 100.000'- a na 
berní rok 1929 rovněž .Kč 100.000'-. 

Podle tohoto zákona zdani se uvedený ryzí zisk 
Kč 100.000'- pouze jednou ja to na berní- rok 1928; na 
berní rok 1927 se žádná daň nepředepíše a na berní 
rok 1929 zdaní se zisk dosažený v idobě od 1. 7. 1928 

do 30. 6. 1929. 

§ 77. 

(1) Ryzí,m výt.ě·žke:m · IjIS'OU - ,g výhrad-ou 
§§ 78 ,ruž 82 - floz,v,a.hové př'ehy:t,ky, la,ť Is,e j,iž, IfIO'Z·
dMujj.Í j'a'lm Úl;,Olky., dJividendy, Itaint.iemy nebiQ 
pod j,aíkýmkoliv náJz:ve,m neho po,dle j.aké:h1olkoh 
mě6tka,lneho is,e ukJláJd,aj'i d lo 're,s,elr1vních f,otndů, 
př.evá;dějí lna lll'oVý úč,elt ,nebo ať se di'ch ikJolllelčně 
u'žije jiným zipůsOIbem. 

(2) Zák1ruCLem vym.ěřenízv,IMltní daně :výdM-
klOvé z podniků Is.táltnkh ,a z 'podniiků rS,amo
správných 'S'v.alzků jels1t ryzí vý.tě:Žlek k,aždého 
j.edno.tlivého 'POdlIliku. Za ISltáJtní podnik pŤ"i vy
šeltřován,í ICLaúovéh1o zákl,a,du ve s,mylslu ,tohiorbo 
uls,t,anovelIlí ,se pova,žuje Isouhrn zá.v,odů .s,p'f1a
yov.aný,ch lI1a podlkJlrud'ě zákona z,e dlIle 18. pro
s,ince 1922, Č. 404 Sb. z. a n.~ n,ěikJte'rým z,e rS1piráJv-

nÍ'Ch ,s'ho,rů. 
,Pirov'olz:lljf-li !j,iní ,po,pl,rutlIlic.i nMwliík d lani Ipod-

lro\blelIl,ý-lch ,podlIliků, j elsft ,d!aúo,výtm 'z,ák,la,dem 
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úhrn jeoj'ich ryzích vÝ'tělž,ků po od 91Č1tení z.trá.t, 
které snad vznikly u něl<.terých z těchto podniků. 

§ 78. 

K 'roz,vahovým přehy:tikům př~p!oČlt.QIu se 'Č·:l;Slt
ky v nkh ln e,o'hs,ažené, j.ich:ž ,se uižiije iZ vý\těižků 
obchodního ,obd,olhí !buď k ně,klteréJmu z účellú 
v předešlém par:ag,rla,fu vÝls,lovně vytčených , 
anebo k něktteré:mu z .tě,clhuo účelů: 

a.) k ,polzID,no'ŽJení Ik:api'tálu v podniku ulo-

ŽJeného'; 
b) k Isplacení krupi!tálů úČlals,tníky v piodjniik.u 

uloiž,ený'ch, j;akož i (k. Ú'hlrrudě taiklQlvýlch dluhú, 
j'ic,h'ž z'apr:a,vení z hělŽJnýdt vý1těŽikŮl má podle. 
záJs:aJd sprá.vné maljetklQlvé ·polz:va.hy IV 'z,á.pěití z,vý
šení majetikJ01véhto Is,a,lda podniku, neU::llo klt,erése 
tý.k:a:jí záloh nebo 'příSV,ěvků noe1polj,rutýcn. podle 
§ '79, Ht. c) do dlaň,ovéhlo základu; 

c) k z<ÚI'Iokování k,apHálů v IPodn.i'ku 11ložel
nÝ'c:h (vak'ciích, prioritních ,akcikh, 'závlodních 
vk,la;de,ch, Ispoileče:ns1tevnkh podtleclh" vklade,ch 
kJoma:nid,ilt.tsltů la 'Pod.); 

d!) !ku pOISky,t!UUltí zálI'ulk.'ových p:řts.pě",ků, zá,loh 

a příplrutků 'jilIlým podnikům; 
e) ku přÍlspěvkům, ,darům :a jiný,m bezúplruL· 

ným v ě:IlJOIVáním, l,elč že jkh vyJŽ1ad'l1je p:r.o'v,o,z,o
vání podnikú, dMe ku pí-í,s:pě1vků:m do ' nemo,
c e'IlJsiký ch, úr:az1o,vý-lch, ISlt,rupo'bní c,bi, i.nv,alidní ch~ 
vdov,ský1ch, s.i1'lol1;iČí'ch ,a pelIllstjních ,pok'lad,elIl neho, 
pod101bný1ch úst.avů, pokud je podn,i'k pl.a,ti,l lIlad 
povinil1'ou záklOlIlill'oU Ikvot.u z,a :SIvé úř'edníky, zří
'zelfi.ce, dě:llntky ,a Is,ll1Ž1ebnÍlky" j1akož i daně a 
dálvlky z,a ně p'lacené, i když by.l ,talkový záv,alz,elk 
simlUlvně IpiřeVlzat. RemUlUelrace ~pl,ac9lné 'z,a"měls,t
lIlamcům. !podniku za k ,onané prá,ce polkládají .se 
za vý1lohy vY,ža;dolvMlé :pfloivo,ZiOVáJnÍITIl po'dIIliku. 
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Dary Isol'oUJžící Ike 'zle/p'š,ení Is tlaJ'obmí.ch, in'v,alliJd
nÍ:c1h, v-dtolvlslkých, s,i'r'o,t,čích a IpeiDlsl~jrn.kh .po'ži.tl(ů 

zaméstnanců ,a člernů jejich "pod.ín, j-akolž i pod;. 
pory t,ěm{o 'Podniky pOlskyltnuté js,ou ,odčHa

tel]ny, IJels,tlí-že Ise da,ry ,a 1P,0dpory ty buď přímo 
vY'Plá,cejí z,aměls,t,na,ncŮJm ,a č,lernúm jejich 'podtn, 
él.in~ho Ise uikládaljí do 's'él.imo,s,t8Jtný'ch, k ,tomu zří
zený,ch, ,od Ijlffi,ční podniku 'oddělený!ch pelnsi:j
nich neho 'po'd:púrných f:ondů. 

f) Ke ,kry-tí z,v,lá,Mní danč výděHw1vé s phráž,
kami. Na vrub ,ryzího. výt.ělžku za,ú,čtova,ná 
zvláštní ;daú výdě.Jková oS přitrážkami ,za be'rní 
le-ta počínajíc r. 19128 se odečte od dani podro
beného ry'zí'ho vý,tcí'Žlku, !poikUJd tbyl,a v ro.,z'h<od
néimohchodlní,m 'olbdolbí pI'Iokaz,at.elltně z.a;pra Ve'l1a 
(§§ 273-,275). BočinaJjic tÍ'mž,e rolkem 'jel81t <odči 
tatetlnou i reiS,e,rv,a 'pr-o ,zlv,láŠttní daň vý:dMkov'ou, 
púkud ,jels!t přtilffiěŤ'ená bm"lJlí po'vinnols,ti 'ro'kll. 
v němž IbYlla zřÍlz,enJa a Ipo.kUJd po.dm,ik pl"1o,kážp, 
že jí Ulpowehil 'v ,rloce tnej:hlí1ž,ť?< phMÍlm ,a tt,o nej
déle do lhŮlty UJve,delné v § 307, ,odls,t, 1. č . 1.. 
l( pil'acení zv.lá!š,tní tCLamě výdělkové IS p.fi.ráž:kamj; 

g) kUJ placelní daně rent,o'vé vyhí,:r;ané .srrálžJkou 
(§ 180) z,a věřittele' ; 

h) k úhradě /ro.:!;v'ahmTý,ch Z'trM převed'e'ných 
/, předešlý,ch lelt, 

Tento paragraf srovnává se s dosavadním § 94 zák, 
o osobních daních, který byl návrhem zákona takto 
změněn: , 

1. úroky placené z dluhů kontrahovaných na príoritní 
obligace nebo jiné dílčí dlužní úpisy a 'na hypotéky jsou 
nyní odčítatelnými položkami vůbec. 

Tímto přestává ovšem důvod pro .osvobození zmíněných 
úroků od daně rentové a budou úroky! ty podrobeny dani 
rentové u věřitele pOdníku, pokud ovšem nebude týž od ní 
osvobozen již podle ustanovení § 174 tohoto zákona, 

Tímto ustanovením, které ostatně se Isrovnává i s ny
nějším právním stavem na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi (§ 17, Č, 12 zák, čl. VIU11909), (Vyhovuje se četným 
přáním v tom směru na finanční správu vzneseným. Tím 
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jest umožněno podnikům, aby si místo drahého úvěru 
b ěžného zaopatřily penize lacinějším úvěrem dlouhodObým 
buc[ hypotečnim nebo na obligace prioritní; 

2, odčitatelnými jsou 'jen pi"íspěvky, dary a jinaká bez
úplatná věnování, pokud jich vyžaduje provozování pod
niku. Veškeré ostatní příspěvky a dary, komukoliv po
skytnuté, k nimž podnik není podle platných zákonů po
vinen, nemohou daněprostě zkracovati daňový základ. N e
odčítatelnými jsou i daně a dávky za zaměstnance podni
kem placené, a to i když jde o závazek smluvní. Dary 
podniku ke zlepšení zaopatřovacích požitktl. zaměstnanců 
a členů jejich rodin, jakož i pOdpory jím pOdniky po
skytnuté jsou odčitateln:r, budou-li 'poskytnuty buď přímo 
neb uloženy do zvláštních samostatných fondil. U stano
vení tato j sou obdobnými s ustanoveními § 17, Č , 5 a 6, 

3. Podle původního návrhu měly býti jen skutečně za
placené daně odpo čítatelnou položkou, Teprve ve výboru 
koaličním podařilo se nám prosadit, že také jen zúčtovaná 
daň výdělková s přirážkami bude odčítatelnou položkou, 

§ 79, 

(1) N ap.r'oti ,i'o.mu s.e dá,le uvedené !P'oll<O!žlky do 
daúové ,zá,kla"dny lfi.elzla[)/olčíitá vat jí, neho, mebyl'o-'l.i 
k ni'm již při vÝlP'O'čtu TOIzlvaihtový'ch. tztby/ttkú j:a.ko 
k sráž!kám 'hleděno, 'od ,tě,chto 'odlpo,číltáva,jí: 

.a) rOZ1vahové -převody, z.is:ků z lpředeš,lých ,leFt ; 
h) výltěžlky 'z Ipř,edmě<tů Ip!odlpobený,ch danÍ: 'po

zemkové ,a domovní čá,s.tkou, kte'rá jerst zákl.a
dem pro vyměře/ní dJ8Jllět 'PO'ze,mIDové ,a dom'o'vnÍ 
(§ 148); li předmětů Ilj ,odrlQhený'ch dOilnOIVil1Í dail1i 
tlřídiní budiž ·Zia vý:těl~ek po!kJláJdána Čá/sitlka, ,klte
rou by předmět, ,kdyby hyl ipod.r'olben dom,o:vnl 
dani činžovní, musil piolslky,t-o:v,ati jako 'čďnžOlv,nÍ 
výtěžek (§ 148)" alby :doLITloO'vrní dlaň č.im'žIQ lvmÍ '8.e 
rovnala dOlmovní datni Itřídil1Í, z předmMu Isiku
tečně pfelruep,s.a.né; 

c) glar,anČiní tpřÍlslpěv'ky Ineho IstM;ní !zá.loolhy; 
dá,le :s,uJbve'lltce 'a j5:na/ké da:ry; 

'd) 'prémiorvé 'relservy;, 'M,eré u p-o,ji,šťoven ,j ,S'OU 

l1rče1ny na úhr,adu pOljilš,tělní koncem roku ješltě 
nepl'oIŠllý1c'h, pak čá/s,tky. které n.ehyly ik/ornceun 
110ku jj'elŠttě vYlJJ1.a,cemy 'Za škody jiJž, ohlMené ,ane
bO' z:a 'jiné př~piady potj-išitě,nÍ; 
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e) úroky 'podnikem !Zlaúčtoiv:amépokud .není 
v § 78, Ut. ·c) v'ý,s:},lovně .n.ař·~zenlo', alby by[y po-

j.aty do :d,a,ň'o'vého 'zálkl}~dUl; 
f) .od1piJs.y, klt,e'ré ,jlSIOiU Ú!ffiě,rny oport,řehení neho 

zlnehodnocenÍ . ~nVeíIl1táJře nelbo pr:oiv,oIZOv.adho 

mrute,riálu, }a1koiží li IZlwMám :na poiClJSltllltě, ;na kur
su noolO j.ilný:m .z.t,ráltálffi při IPIf'O'V,oIZ,OlVáJní .a'bc-no
dů nas.t,alým" dMe čáslti v ý1těl1.Jk 11, Iklte,ré .se 'Z, téže 
pří1činy ulklád.a.jí dia ,zvllá,štníd l relself'V (,re'sler:vy 

pro od:piJsy, '11.molřiování ,a IPod.), IV ·nomto \př'Ílpadě 
rv,ŠIaM. jen 'tehdy, bylly-li Ityno rels,ervy VělIl10lváJny 
ÚhTrudě rúbyltků .a Iz,t,rált určiJtě !Q:znalčelného d ,ru'h'1l 
a IZltlráJtya ú \bytlky toholtOl drUlhu buď jiJž nrusltruly 
nebo .1ze-lli (je oč,ekáJViatli IjlaJko 'před'víldaný Ivý1sJ.e-

.delk ahc'hodJnk1h Ipomělf'ů. 
P:ochybUlje-H .úřad 10 ,phroěf'eno:slti ·odpisu lIleJJ

l
o 

\úlložek,z,j~s,u \j.Í 'Vý1sllelchemzn,alců. 
P;otdJn~ky, ,kJtelrá IPolčín.rujÍlc l"olkelm 1927 ,vylsltavJ., 

vřesltlaví, p'ř:ilslta ví, nelbo lIllalsta:ví !bud·ovy pr'ol pr'o:
IVloz,olvánl :podlIliků v,čeitn·ě budov :s byty pro 
:vla:stní úřed.níky neho dMntkyalIleibo ktelré vy
.mění ,sta.ré Illelbo pOŤídí IIllo1vé sltlrol}e ,az,ařÍlzení, 
iffi'ohou ,si v 'Pětti .lerte·ch, ,po'čÍlnaljic obchodním 
'o:bidlotb'Íim" v něm:ž Isttruvba 'by:l,a doko!Thč:en,a ,anebo 

IstI'lOI}e ,a ,z,ařÍlzeIIlí byly vyměnělIlY nebo nově po
lÍ-heny" vedle 'odpi1sú :Slv~chu uvedený·ch ,daně ... 
pr,olstě .odelpsalti dJalškh 20% nákladU, Ill,a Is:tlllvbu 
neho ,sltr,oje ,a z,ařÍlz.ení p'l'loíkJaz.alte:llIlě v y;na1lo lže-

Illébo. 
Už,ije-:li ,s,e ,tě,cht,o ib11.d:OIv v :době d ,es,e,ti let, )piOI

činajíc iť'o:kem, v ně:ffi'ž :s1avha byla do~ončen.a, 
:k .j.inýrrn ÚJčellúm IlWŽ vpředu uved.!eným, má to 

zla nás,ledek l<1odarteČlr .. 6 'ztdlanění mi.mofáJd:né.no 
IO:dipiJsu 20% 'PII"O herní le,ta, v nichž IOIdpÍls :ten byl 

.pr1olve:d:en. 

144 

Zmíněné mi'ffiořádlIlé "',n' v • CIO do ákI o OU[lJ']sy ne:pnsluš'e.jí v,šlaJk 
, III I ,ad u Ise ·ZlfiOIV'U!zÍ''Íz,enÍIffi p-ř'edmětů ,v' 

velnl pohromo , V,l, ZlI ' I li iPO,Slfi.!Oz·en ý1ch., prok uld pro ,t ,to 
na:kI,ady 'PYllo užlÍlto .vý1holdJ zál . Y 'č.elrvlna 1926 Č 1"'9 S'" c'ona 'z.e dlIle 23. 

, . "" lIJ'. 'z. ·a n 
S/pořiJt,e,llllám ap" v ť " , v . v. . , . OJ 1S O'WliCl!m U1slta:vŮJm kt ' 

p}"\ldeluJI účet' v ' eTe . . nI, ,8.IVls.a,k nm'e'rulisOlv.an' 'k ' 
Q';lJsky zvl' vrtl ' e 1111SIOVlIlI 

1
, . lllS m im ,r 'els,er:vám !pil' O 'murslo,vní zltráty 

II e lz,e ,od:elp1ř~ti v l' v , I , v, y oucerrn -tak'o'vj'chto IPřídvl
o 

'z da,u'ove:ho základu I e
' 
u 

. Upoltřebí -li ISle 10:d~lpslanÝ'chčáJs:telk k ' v v 
mvelIlitá v b vymene 
rl . v re :ne, o 'P,rorv,olz,OIV.lllCího Iffila;te,r:iál u lI1e,b, -
UJIZ, v Itom sp'atV , ' u . . ' ' . ' :r"OiVano iro:zlmnolžeiIlí Ji ' 't' 1 
v p:odndku uloženého .(§ 781 l't) ,apI' ·al '11 

) 

, li I. ,8J ; 
g t .antiemy vypl é o . ' acen podle Is'mlllOuvy zamě's,t-

,na;ncum !p,o:d!nlků' 

,h) u .slpoNte,len ~O:dmělny Ik,te,ré dOtsltáJ ., 
zl-hovy'n~k' č'l " v,aJI z .ry-

I e u , ·elI1lO:ve ISlpráJvy .a ;revÍ'slI1 '·h' d 
boru neb v I I QI o. -

. , ' '0 z,amelsltlnanci Iz,a Is,vé sllužb'Y' u .v h 
oQiSit.atnl'ch podJn 'k od' vs·elc o v " :11 U o- měny ISlpolelč·eIIlJský·ch ,0rO'á-
nu (predlsltavelll:sIŤJva" spráJvní Irllldy dozo v, 'Od 
revis o . <1 . ," If'CI ['Ia ' y 

. ,~ru, Je, . ~.atellŮ-lSlpolelčlIlíJkůa 'Pod.), jelSlt.Hž,e ~ 
1.. ItltO malJl lI1Ja ně IP' ' :v . ,,' 2 . . r a VlIlI, za:} O/V,lllt e lJll y iI1 arlO k 
~. J.sou neodns,ly na docí.1ení Tyz.ího vý1tě'ž:ku' 

. JSou sv'ou výSiÍ přim v v , , n" , e['eny :pr:aC]ffi uvede-
ym~ .,olngany v :podi!li'ku Ik ,onlaný.m, 

, 'I~' c.~.n~'OISlt j.menov.alllý,ch orgálIlů 'V podiniku v -
VIJena :)es,t proka'z:altelně Ije'j.ich hlavním . l~ 
InÍlm 'a je'st ,t k ' v . I " POV'OI a
pl8Jcen' , ~l ,a, IQ:V~, ze by lj,i jinak IffiUlsdly Imonati 

e Sili y z.ame,sltn.aJIle,clk,é, .a 
5. 'odměny ty V" s 'obme,z, ' . v n8:?IIIlI UJ podinilků spolelčmols,tí 

etnym rUCelnl!ID ·dolh:rloma.id'y vke ne'ž 30'% 
·a u 'OISlt8Jtmkh podlYl ~,l,UO rI ·o'" d' . o '.Ulil\. 'u 'llJI'Io,ma, y VIC v 10% 
TYlzÍil'O Ivýrtěžku:. e ne'z n 

v , i) U podniků, IkJte·ré měly VTolkazl8Jtelně 
catku IhOISlpodárrslkého o,bJd!othí p}"\o IZld.an.ě~a !!~'~ 
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ho-dného ve Sivém v,lait:ltllli'cltví .a.lelspoň 15% rukcií, 
kuk!sll, podHů lIlelbo uži,tlk:o:vý'cih lii ,st.ů jÍlného tu
zemského, tétodiani pod'l10heného 'podniku, pO
dny na úSlk u tOhIOIt.O IPoldlnik u; 

j) .rozděluje-li se ti vý1délk'Ů'vých 'a hOlspodář 
ský,ch ,Slpole.č8ns,tev vý1tě'ŽJe1k neho čá,s,t jeho čle
nŮJm ipodlle vylklolIl.ané práce, 'podle dodaný:ch su
rOlvin .ad!t." hudJÍ'ž ,sk·e tato ;ro lzdělelllá čálsltlka .po
j.altl3J do daňového Iz.áklrudUl, ,a"le s·po18lčemls't.va j!S'OU 
oprávněinal ode'čí'sti ČálSitlku, rovlnající Ise ,tržní 
ceně těchto 'výU{IQI1Ů :(d1odávek), č~t.aljí.c v 1110 i zá.
vd.aJvlky členúm napřed Isnad dané; 

k) příSlpěvlky dio 'V,š·e.oQ)e,cnélho fondu pelllěŽJnk~ 
Úlsltavů v ,republice Čelslk,o!s,lov8lnsiké .a v ýlpolmoc 1 

z něho. pOls!ky.bnUlté; 
.1) příSlpěvky ·do Zv,láŠltního .f'olndu 'pflO :z;nír

'llění zltrM 'P'Ů'vslta,lý·ch IZ 'po.vá:le1č-ný:ch pomě:růa 
po,d!pory z.lboholtu f'ondu posky;tnuté, Ij:a"kOlž i ~'ří
spěv ky výdě1k-o.výc:ha 'h1olspodáts1ký,ch ISlpo,lelcen

sltev (druŽlsltev) do zvlášltnkh fO!llJdů, z.řílZell1~'~h 
li j<e1jich ÚJstředí (ISVaJZŮ) podlle z.á,lwlna -o Zvlas1t-

ním f'ondu; 
lm) relnlty z.apolstátlnělIlé Inebo trvlalledo' ISitátní 

s'Prruvy přEwz.a,té podniikY, pokud jim phsllUiše,l1o 
o.SVlolbIOI~€mí od IzvláMlIlídaně výdMkolvé IjťŽJ Ipodle 
1:l's,tanovenÍ 'plartnÝ'ch přeld vydánÍ'm !/)ohoto zá
l{ona. 

(2) V,z1t.ahuljí-li 6,e výd'ajje v ·o,dslt. 1. vytč.81n~ v,zá~ 
ro.veň .na podntky peho ·čá:s·ti v ýtě'žku , zvla,stm 
d.ami výdělk,ové 'pod!robelné i Ine'podflohené, buď
te!ž lodelč:teny Q)lQiuze 'OlIly 'Čá'Slti tě,chto výld.ajů, lklte
ré 'pfi<p:ada,jí na 'po'dniky lIlebo Vý,tě'Žlky dan'i 
podrobené. NeJ:ze-lli Itě,cht.o čáJstí piře:sně UJrči:ti, 

předpolldá:dá se, že Ise ,Polz,vrhují n.a piodmiky nebo 
vý,tě'ž;ky podle ;hrubých příjmů. 
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Ve výpočtu odčitatelných položek 'llastaly proti posa
vadnímu stavu (§ 95 zák. o· os. daních) tyto změny: 

1. Nezapočítatelnost sůbvencí do daňového základu, 'ob
mezená § 95, lit. c) zák. o os. d. jen na subvence posky
tované státem, /lemí nebo jinými veřejnými korporacemi 
výdělkovým a hospodářským družstvům, jest nyní vyslo
vena všeobecně; nezapočitatelnými jsou i jinaké dary. 

2. Ustanovení § 95, lit. lEl), druhá věta, obsahující pří
kladné vypočitávání jednotlivých druhů odčitatelných 
úroků, bylo vypuštěno a bude pojato do prováděcího na
i-izení. 

3. Novým jest ustanoveni o mimořádných -odpisech na 
budovách provozních a strojích. Podnikům jest poskytnuta 
možnost, aby si v )5 letech, počínajíc ob chodním obdobím, 
v němž byla s.tavba dokon6ena nebo stroje a zařízení na
koupeny, odepsaly vedle normálních odpisů daněprostč 
mimořádně dalšich !20% n:U,-ladu na stavbu nebo stroje a 
zařizeni prokázatelně vynaloženého. Tim má se podpořiti 
provádění staveb pro provozování podniků nutných a 
umožniti náhrada, resp. nákup nových strojů a zai'ízeltÍ. 

Obdobné ustanovení jest v § 55, odst . 1, co do všeobecné 
daně výdělkové. 

4. Příspěvky k zaopatření zřízenců jsou oclčitatelnou po
ložkou jen tehdy, je-li podnik k ním podle zákona \povinen. 

5. Do zákona bylo nově pojato ustanovení, kterým má 
býti zamezeno, aby dividendy, zdaněné zvláštní daní vý
dělkovou u podniku jednoho, nebyly zdaňovány touže daní 
u podniku druhého, když tento má ve svém vlastníc tví 
určitý počet akcií, kuksů , podílů neb užitkových li s tl'\ 
onoho podniku [§ 79, lit. i)] . Pro toto ustanovení mluví 
důvody všeobecného národohospodářského prospěChu, ne
boť tím se nemalou měrou IPodporuje akce, najmě peněž
llich ústavú, o zvýšení kapitálové účastí na tuzemských 
podnicích a tím urychluje osamostatňovací proces našeho 
hospodál'ského života 'od ciziny. Poskytnuti této výhody 
jest obmezeno jen na divídendy podniků tuzemských a 
podmíněno vlastnictvím alespoň jedné pětiny akcií atd. 
na počátku hospodářského období pro ,zdanění rozhodného. 
Obdobné zákonné ustanovení máme již v právu platném 
na Slovensku a v POdkarpatské Rusi (§ 17 fLák. čl. 
VIII!1909 ve znění zák. čl. XXXIV!1916) . Podobně tomu 
jest i v zákonodárství německém la rakouském. 

§ 80. 

(1) He,servy, 'ozn.ačené v § 79, Ht. d) .a f), ,zda
ňují Ise jen tehdy, kdY'ža Ipo'kud.se jÍICh upotřehí 
z,pŮJs,oibe'm, 'kte'rý 'zakládá be,rlIlí iplOVilIllIl'ŮISlt; za 
takové upoltřehemí poJdá,dá Isez,eljména, l"o.z:dě
lUJjí-1li ·se z nich při z.rušení lSiplol}ečlnolstd, ne;blo 
sdružení (§ 6,8) 'piřehy,tlky nad kmenový kaJpjltá'l. 
P1o!kud ,n8lhyJy pŤelh)T1tlky lIl,ad kme:rwvý lkapitá.1 
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poj.8.lty odo ,daň-o'vého zák'ladu ,ji.ž 'při dří1věij.ším 

/ vyměření daně, z,daní 'se dJold:artelčně -a ,popll3Jtrník 
je Iz,a ,tOIU přÍ'čill1ou ,povlilnen je při'zlI1ati. P:ouhé 
rro.zděleníak.ciového ne1bo 'kmenového k.api!tálu 
při z/ruše/ní 'slpole'člIloislti lIleho :srpoilku lIle/porkláJdá 
se z,a upotřebení ldani podrohen,é. . 

(2) Dod:ate,čné zdlanění !relsel!"V podle Ipř-edcho 
zího cdstav,ce nen8.lstane při splynuti podniku 
(fusd) podle ohchodního 'práva, dále při přeměně 
podniků ve ,s/po,lelčno,srti 'alkdo'Vé .a . spolelonols,tí 
8.lkcioiVých ve spoleIČiIl'ols,tri 18 obrrne1z,elIlým ručení-m, 
při pře;měně Is'polle'člllloISlti 's o:brmelzeným ručenírrn 
ve vý1dělllková .a JlJolslpodáillská ,s:polle'člerrus:tva, Ipři 

splynuti Isrpoř1teolen v jednu neib při siplynutí 
spořitelny s jiným ve,řeljně úČltuljídm pe:Iiě2mÍw 

úst.ave'll, dále Ipiři ISlplymutí jp'I'ia,v,o'váre'ČIIlérho Iffiě,
šťa:nstva se s:po:le'čnosti ,ak,ciQlv,ou, při Isplynutí 
o(krel~mÍtCh ho,spodář:ských 'z,ál1oželIl v jednu ne,bo 
pti splynutí ,ekrelsní hOlslpodářslké zál,olžny s ji· 
ným v'e,ř'ejn ě úótujílcím 'Peněžním úsrbavem a 
kone,čmě 'při splynutí výdělikovÝ'ch ,a hOlslpód'ář-

3'kých .spole,č,e;nslterv ve spo,le'č,enSitvo jedlIlo. Ú:le,vy 
tyltll) ne:vylučují 'vš,ak d1olda,t,e1čné zd:anění u:vede
ný'c:h rel8le,rv, uŽJilj-e-lli ,s.e Ijkh v pozdělj;ŠĎ du'bě 

k účelům po'pl1atným. 

Znění se srovnává v podstatě s dosavadním § 96- zák. 
o os. daních. , 

Novým jest ustanovení 2. odstavce tohoto paragrafu, 
kterým má býti umožněno podníkům splynutí s jinýmí 
podniky Illebo přeměna jejich právní formy ve formu jinou. 
V " těchto případech nenastane dodatečné zdanění reserv 
do té doby, dokud jich nebude skutečně použito k účelům 
l)Qpla~ným. ; 

§ 81. 

"(1) Ztráty a výdaje hrazené z reserv ozn~
čéných v § 79, lit. f), nesmějí býti poj,aty do 
všeobecného provozovacího účtu. 
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e) IPokud pojišť{)vací 'ústavy zapravují vý
daje (výplaty škod a zpětné k'oupě) .z re~erv, 
uvedených v § 79, lit. d), smějí je pOJmoutI do 
provozovacího účtu jen tehdy, započte-li se na
vzájem plná hodnota jako příjem z těchto 
reserv. 

(3) Jsou-li tyt{) , jakož i ,ostatní reservy neb~ 
fondy zvláště uloženy, připočtou se dosažene 
výtělžky ,k rjl1Z'Ímu výtěžku ,podniku, ?Oku~v 8.:, 
jich neužije ke hrazení výdajů, ktere zatezu]l 
tyto reservy nebo fondy podle jejich zvláštního 
určenÍ. 

(4) Uhradí-li se ztráty a výdaje podle zák{)na 
lo 'dJč.ilta;t8llné, k't.eiI'é by Mlna[k, !byly 'zlat'ÍlŽiily v:š,e
obecný ~,r{)vozov.ací účet, z úložky, která byla již 
zdaněna anebo z jejích zdaněných výtěžků, jSIQU 

při vy~ěření výdělkové daně srážkovou po
ložkou. 

§ 82. 

Není-li žádného rozvahového přebytku, pi'j
hlíží se t'oliko k čáE!tkám, které se obd{)bně podle 
§ 78 mají pojmouti do daňového základu; od 
nich odečtou se částky, které z příjmu dlužno 
vyloučiti, a r-ozvahová ztráta. 

Daňové sazby. 

§ 83. 

1(1) Zvláštní daň výdělková činí, p{)kud se 
v dalším jinak nestanoví, 8% dani pOdrobeného 
ryzího výtěžku. 

(2) U výdělkových a hospodářských společen
stev, jakož i jiných podniků, uvedených v § 75, 
činí výdělková daň dvě tisíciny základního ka-
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pitálu, vyjímajíc pi"ípady zdaňování likvidačních 
přebytků (§ 80), kde se předepíše 4% daň vý
clě'lková a 4% likvidační přirážka z pi'ebytků li 
kvi_d~čních, c1ar:i podrobených. 

(3) U ,ostatních výdělkových a hospodářských 
ISlpole1čelllls1t,ev (§ 68, l, :1 f)" ;pokud s,e je:jilch obc'ho
c1,ování pohybuje v zákonných a E'tanovami urče
ný,ch mezích, činí daň výdělková: 

z prvých '20.0'00 Kč dani podrobeného, tyzího v~'-
těžku . . . . . . . 2%, 

i dalších 30.00'0 Kč dani podr,obeného l'yzího 
výtěžku . . .. . .. . .... . . 3:% l 

Z dalších :50.000 Kč dani podrobeného ryl:iho vý-
· tčžku . . . . . . . . . . . 4%, 

a z dalších částek (přes 100.00'0 Kč) . . . 5%. 
(ol) Spořitelnám a doQbročinným, vzdělavacím 

-nebo kulturním nadacím vyměří se daň vý
dělková: 

z prvých 20.000 Kč dani podrobeného ryzího 
výtěžku . . . . . 1 %. 

z dalších 30 .. 000 Kč dani podr-obeného ryzího 
výtěžku . . . . 2%, 

z dalších 50.0'00 Kč dani podrobeného l'yzího 
výtěžku . . . . . . . . . . . 3,% 

a z dalších částek I(přes 1'00.000 IKč) . . . 4%. 
(5) U vzájemných společností f,oQjišťovacích činí 

daň jednu tisícinu úhrnu ročních ryzích premií 
(po srážce nahrazených prerriií - bonus). 

(6) Akciovým společnostem, akciovým spolkům, 
komanditním společnostem na akcie, těžířstvům 
a společnostem E' obmezeným ručením předepíš.e 
se vedle výdělkové daně (oQdst. 1.) ještě přirážka 
rentabilitní, a to při výnosnoBti podniku 
nad 6 až 8% přirážka 
nad 8 až 10% přirážka 
nad 10 až 12% přirážka 
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.2%, 

.3%, 

.4'%, 

nad 12 až 14% přirážka 
a nad 14% přirážka .. . 
dani podrobeného ryzího výtěžku. . 

.5% 

. 6% 

/(1) U výdě-límvých a ho~podářských .. s.pol,ečev~- . 
,s'tevU'vedern)Í1c1h v IOrdlS,t. 3., čtní reiIlÍ'abrlllbtm rprl
rážk'a (odst. 6.) při výnosnosti podniku 
nad 6 až 8% . 2%, 
nad 8 až 10% . 3,% 
a nad 1.0% . 4% 
dani podrobeného ryzího výtěžku. 

(8) Výnosnost budiž vypočtena z poměru dani 
podrobeného ryzího výtěžku ke kapitálu ~klá
dacímu. Ukládacím kapitálem: jest splaceny k~
pitál základní s' připočtením pravých reserv bI
lančně vykázaných podle stavu na počátku ob
chodního období pro zdanění rozhodnéhG (§ 76). 
U výdělkových a hospodářských společenstev 
započt,ou se splacené společenstevní podíly do 
ukládacího kapitálu dvojnásobnou částkou. 

(9) Je-li výtěŽlek vYlPočHán ,za něrkolik 'ohchod
ních období, jest r,ozhodný ukládací kapitál na 
pCrt':átku prvního z nich. 

(10) Je-li základem daně ryzí výtěžek z doby 
delší nebo kratší jednoho roku, budiž ukládací 
kapitál přiměřeně ' přepočten. 

(11) Sazeb uvedených v Gdst. 6. a 7. dlužno 
užíti tak aby z ryzího výtěžku, jenž byl vzat 
za podkl~d pro výpočet procenta výnosnGsti, ne
zbývalo po odečtení přirážky méně, než by zbylo 
'!. ryzího výtěžku, rovnajicího se neJvyššímu proQ
centu výnGsnosti stupnice nejblíže nižší, po 
srážce příslušné přirážky. 

(12) Při zdaňování likvidačních přebytků (§ 8?) 
společností, uvedených v odst. ,6~ a 7., nastu.puJ.e 
na místo rentabilitní přirážky přiráŽka llkvl-
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dační, která činí 4% z likvidačních přebytků 
clani podrobených. 

,(13) Daň s případnou rentabilitní přirážkou 

nesmí však býti menší než jedna tisícina základ
ního kapitálu poplatníkova, uloženého v pod
niku dani podrobeném, u pojišťov.acích společ

flostí na akcie (vyjímajíc společnosti výhradně 

7.ajišťovací) ne méně než jedna tisícina z úhrnu 
r0čnfch ryzích premií (po srážce nahrazených 
premií - honus). 

,(14) Základním kapitálem jest u akciových 
společností a komanditních společností na akcie 
splacený akciový kapitál, u výdělkových a ho
spodářských společenstev úhrn splacených zá
vodních podílů členských a u společností s ob
mezeným ručením a těžířstev splacený kmeno
y)T kapitál, pokud se týče cena kuksů, v obou 
případech příplatky v to počítajíc. 

(15) Slouží-li základní kapitál poplatníkův zá
roveň ,dani podrobeným .i nepodrobeným podni
kům nebo záv-odům (§§ 70, 71 a 72), jakož 
i v případech, které nejsou v odst. 14. zvláště 

vypočteny, budiž základní kapitál v podnicích 
nebo závode·ch dani y,odrobených uložený/ zvláště 
vykázán. 

(16) Pr,o výpočet daně, rentabilitní .a likvidační 
přirážky za-okrouhlí se daňová základna na 100 
Kč dolú. 

(17) Rentabilitní a likvidační přirážky nejsou 
podkladem pro vyměřování a vybírání jakých
koliv přirážek. 

Podle dosud platných ubtanovení zákona o os. daních 
zdaňuje se daní povinný výtěžek pravidelně jednotnou 
sazbou 10%. Výjimka jest u společenstev výdělkových a 
hospOdářských, záložen a spořitelen, u nichž josu berní 
sazby odstupňovány podle výše berně vyšetřeného výtěžku 
a u vzájemných pojišťoven, u nichž berní sazba činí lo/~o 
ryzích ·premii. 
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PH jednotné pro všechny podniky bez rozdílu platné 
berní sazbě zůstává otázka hospodářské kapacity jednotli
vých podniků úplně stranou. Desetiprocentní sazbou po
stiženy jsou stejně podniky pracující s malou výnosností 
investovan)"Ch kapitálů, jako podniky vykazujíCí výnos
nost do desítek procent jdoucí. 

Tuto tvrdost jednotné sazby vyrovnávala finanční 
správa za války tím, že zavedla k dani výdělkové zvláštní 
rentabílítní přirážku, přihlížející k výnosnosti podniku. Po 
pi'evratu zavedena byla u nás místo přirážky rentabilitní 
přirážka válečná, odstupňovaná rovněž podle výnosnosti 
podniku. Také pro zdaňování válečných zisků let 1914 a 
1915 podle cís . nař. ze dne 16. dubna 1916, č. 103 ř. z., 
byla zavedena sazba progreSivní a y zákoně ze dne 16. 
února 1918, č . 66 ř. z" o zdaňování válečných zisků let 
1916 a dalších byla pak k progresivní sazbě pH členěna 
Z'i láštní přirážka, vypočtená rovněž podle výnosnosti. 

Zákon zachovává v podstatě zásadu jednotné propor
cionální sazby berní, phhlíží však i k výnosnosti podniku 
tím, že zavádí u podniků , které mají základní kapitál, 
k Idaňové sazbě přirážku rentabiIitní, odstupňovanou podle 
relativní výnosnosti podniku. 

Relativní výnosnost podniku vypočítává se u podniků 
podrobených rentabilitní pi'irážce z ]loměru dani podrobe
n ého ryzího výtěžku ke kapitálu ukládacimu. Pojem uklá-
dacího kapitálu vysvětluje § 83, oclst. 8. . 
Při zjišťování ukládacího kapitálu výdělkových . a ho

sP9.l'lářských společenstev započtou se splacené společen
'stcivní podíly dvojnásobnou částkou. Důvodem pro to jest 
okolnost, že členové společenstev ručí za případné ztráty 
ještě další (nejméně jednonásobnou) částkou upsaných 
společenstevních podílů . 

Jelikož předpis r entabilitní přirážky předpokládá i bi
lančně vykázaný základní kapitál a dani podrObený ryzí 
výtěžek, nenastane pi'edpis rentabilitní přírážky ve všech 
případech, kde jednoho neb obou z uvedených faktorů 
není. Tak nenastane předpis rentabilitní přirážky na př. 
u státních a zemských podniků a u podniků samospráv~ 
ných svazků, které nemají základniho kapitálu. Tak jest 
i u spořitelen a vzájemných pojišťoven, u těchto také 
proto, poněvadž se u nich nezjišťuje ryzí výtěžek, 

Pro nedostatek dani podrobeného ryzího výtěžku ne
nastane předpis rentabilitní přírážkydále u podníků vy
jmenovaných v § 75 a samozřejmě i v případech berně 
vyšetřené ztráty (tedy při pi'edpísu daně minímální podle 
odstavce 13.) . 

Jelikož předpis rentabilitní přírážky předpokládá i vý
nosnost podniku, nenastane její předpis dále i při likvi· 
daci podniku, pokud tato se obmezuje jen na realisaci 
jmění. Provozuje-li společnost po dobu likvidace pOdnik 
dále, byť i v miře 'obmezené, a dosahuje ryzích výtěžků, 
pi'edepíše se i v tom případě vedle normální daně při-
rážka rentabilitní. : 

J elíkož se při likvidaci podniku rentabilitní přirážka 
nepředpisuje, hromadily by !)odniky po celou dobu svého 
provozování tajné reservy, které by ušly přirážce renta
bilitní. Toho nelze připustiti. Proto jeví se nutným, aby 
tyto tajné reservy při předpisu daně likvidační byly též 
podrobeny určité pi'irážce. K tomu zavádí se t. zv. při-
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rážka likvidační, která činí u podniků vyjmenovan)'Ch 
y odst. 6. čtyi'i procenta z likvidačních přcbytldl dani 
podroben)'ch. 

Vedlc podniklI vyjmenovaných v odst. 6. podrobeny 
jsou likviclančí pi"irážce i podniky uvedené v § 75, 
II nichž se Jin;:.tk po dobu jejich lJrovozování pi-irážkn 
rentnbilitní z dllvodll svrchu uvedenýcli nepi·edpisuje. 
K úlevám, které návrh zákona v § 83, odst . 2., uvedeným 
podnikúm poskytuje, byla vedena fínanční správa úvahou, 
že jde o všeužitečné, svépomocné podniky rázu nevýdě
lečného. Této své povahy pozbývají však pOdniky ty, 
jakmile vstoupí v likvidaci a snaží se své jmění co nej
Yýhodněji zrealisovati a likvidační pi'ehytky, v nichž bu
dou i realisované dhvějši tajné reservy, mezi své členy 
rozděliti. Tu nutno podniky ty co do zdaňování likvidač
ních přebytkú likvidační přirážkou postaviti na roveň ostat
ním podnikúm výdělečnýul. 

Vedle úlev 'stanovených co do výše berní sazby pro 
pOdniky uvedené v § 75 poskytuje § 83 návrhu zákona 
úlevy berních sazeb výdělkovým a hosopdái-ským spole
eenstvům nezvýhodněným (Odst. 3.), spoi·itelnám (odst. 4.) 
a vzájemným pojišťovnám (odst. 5.), vesměs hOSlJod:U
ským útvarům, které již v zákoně o os. daních v tom 
směru byly privileg·ovány. 

U nezvýhodněných výdělkových a hospodářských spo
lečenstev činila podle zákona o os. daních daň 4-10% 
podle výše ryziho dani podrobeného výtěžku. INa území 
Slovenska a POdkarpatské Rusi jsou podle platného práva 
taková družstva, která sice jsou hospodářskými a v.)' děl
kovými společenstvy úvěrními, ale nikoliv podle zitk . 
článku XXXIII/1898, zdaňována 10%, resp . 12-16% podle 
poměru ryzího výtěžku dani podrobeného k vlastnímu ka
pitálu podniku. Zdanění jen 6% nastupuje, jde-li o druž
stva výrobní , nákupní a potravní, která nevyplácejí více 
než 5% dividendy. : 

Návrh zákona stanoví pro nezvýlJOdněná družstva da
ňovou sazbu 2% až 5%, prostupnovanou podle výše ry
zího výtěžku, a pi-irážku rentabilitní, odstupňovanou podle 
výnosnosti družstva. 

Obecní a spolkové spořitelny platily podle zákona o os. 
daních 3-10% daň podle výše ryzíhO , dani podrobeného 
výtěžku. Návrh zákona zavádí pro spoi-itelny odsÍlll)ňo
yanou daň výdělkovou, pří čemž počíná daňová sazba 
~ prvém stupni 1% a stoupá v nejvyšším stupni na 4% 
části ryzího výtěžku dani podrobeného. 

Na Slovensku a 'v POUkarpatské Rusi platí tyto sazby 
jen pro spoi-itelny zřízené podle zákona ze dne 14. dub
na 1920, Č. 302 Sb. z. l;l. n. Pro spol'itelny zhzené tam ve 
formě akciových spOlečností platila by normální sazba 
s rentabilitní pi'irážkou pro akciové společnosti 'stanovená. 
Zdaňování dObročinných , vzdělávacích a kulturnich na

dací nižšími sazbami (§ 83, odst. 4.) jest Odtlvodněno je
jich charakterem. 

U vzájemných společností l)ojíšťovacích ponechá vÍl. 
návrh zákona v platností dosavadní ustanovení § 100, 
odst. 9., zákona o os. daních, podle kterého činí daň V}"
dělková 1%

0 ročních ryzích prémií 'po srážce prémií na
hrazených (bonus). 
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Zákon (odst. 13.) přejímá také ustanovení § .100, .o~st. 2.? 
zákoná o osoboních daních o t. zv. dam mIlllmálm 
s ÚChylkou, že u akciových společností v Ý ~ rad n.~ ,za
jišťovacích činí mínimální daň .- ob~obně Jako u J~nyc~ 
podniků akciových - 1%0 kapItálu z~!,-ladl1I~o. Zabyvá:!I 
se však společnost vedle obchodů zaJIsťovaclCh také pn
mým pojišťováním bude mínimální · daň vyměi'ena 1%0 
ze všech ročních l~yúch prémií (po srážce prémií nahra-
zených). _ 

Dosavadní 10% daňovou sazbu (§ 100" 'odst; ~., zák. 
o os. rl.) snižl1je návrh zákona na 8% ryzIho vytězku. 

Místo předpisu a dělba daně. 

Zvláštní daň výdělková předepisuje se, jsou-li 
pl'DVOZDvny podniku v témže místě, . kde sídli 
podnikatel, v .obci tohoto místa. 

§ ,85. 

(1) Není-li u dolů, továren nebo u jiných pod
niků, zamě'E'tná vaj ících se výrohou, provozovna 
V obci sídla podnikatelov.a, "předepíše se 15% 
daně vyměřené ze všech takových podniků téhDŽ 
pDdnikatele v 'obci sídla podn*atelova, ostatních 
85% v obci, kde je provozovna. U stavebních 
podniků považuje se za pmvozovnu jen ÚtkDVé 
provádění staveb, které vyžaduje doby delší 
dvou let. 

(2) Jsou-li však prov'ozovny v několika obcích, 
rozdělí se 85% podíl daně mezi tyto obce v po
mčru částek, jež v nich byly vydány na služné 
a mzdy, v tD počítajíc tantiemy zřízenců. 

(3) Nedá-li se dělba daně provésti v poměru 
v odst. 2. uvedeném, rozdělí se daň mezi jed
notlivé provozovny podle jejich hospodářského 
výlzn:a:m li p['1Q ,ce~k,QJvý [pod.niik; 'plři [tom nečiní 
rozdílu, js,ou-li jednotlivé provozovny '8amostatny 
nebo je-li mezi nimi poměr hlavního, pobočního 
nebo pomocného závodu. 
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(4) Podnikatelům a zúčastněným obcím jest 
volno, .aby se c.o do rozdělení ,85% podílu daně 
dohodli i na jiném vhodném dělidle 

(5) Rozpr,ostírá-li se provozovna do obvodu ně
lwlika obcí, rozdělíl příslušný vyměř,ovací úřad 

daň připadající na zmíněnou provoz'ovnu mezi 
zúčastněné obce z volné úvahy podle míry po
měrné důležitosti jednotlivých částí provoZlOvny, 
přihlížej e ku břemenům, která vznikaj í obcím 
provozovnou nebo provozováním podniku, a ku 
ploše, kterou provozovna v obcích zaujímá; to 
platí též při podzemním dolování. 

1(6) Bydlí-li ze zaměst.J;lanců provozovny po
čátkem berního roku nebo počátkem obchodního 
období pro zdanění rozhodného alespoň jedna 
čtvrtina trvale v jiných obcích, než ve které jest 
provozovna, zmenší se přirážková základna pro 
obec, v níž jest provozovna, o polovici té částky, 
která připadá poměrně na služební platy zaměst
nanců bydlících mimo obec; .obecní přirážky 

k polovině daň.ové částky připadající poměrně 

na služební platy zaměstnanců, bydlících v jiných 
obcích, plynou do zvláštního fondu, zřízeného 

podle § 10 zákona o nové úI-,ravě finančního ho
spodářství svazků územní samosprávy. Přirážky 
pro zmíněný fond vybírají se týmž procentem, 
jakým byly stanoveny přirážky pro obec, v níž 
jest pro vozovna, nejméně však výměrou 100%. 
Ustanovení tohoto odstavce neplatí pr'o podniky, 
které ve všech svý,ch provozovnách, ležících 
v iéže ohci, ne;zamě,s;1máv,~j~ trva,le alespoň 400 
za,městnanců. 

(7) Hozdělení daně jest podstatnou součástkou 
platebního ro'zkazu; o prvém rozdělení daně 

buďtež opisem platebního r.ozkazu, pokud se týž 
týká rozdělení daně, ZI-Taveny všechny zúč.astně-
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né obce; při tom buďtež uvedeny důvody rozdě
lení daně. 

(8) Ve věci rozdělení daně jest volno jak poplat
níkovi, Itlak i !ZlÚ1ča,sltně,ný!m dbcím :pod.ati IOd-VO
láiIlí, o němŽ] ~o\Z1h!odne 18 klolne,ooou Ipl,abnOls,tí 
f~nam~ční úrřlald II. SltO,UCel. I 

(9) Stalo-li se první rozdělení daně pravopl,at
ným, platí rozdělovací měřítko - pokud není 
promlčeno právo státu opraviti vyměření daně 
- :bez d,alšího zpravování obcí tak dlouho, dokud 
některá ze zúčastněných obcí nebo podnik neza
vdá podnětu ku přezkoušení tohoto měřítka při 
rozdělení daně na některý příští rok. 

'K §§ 85 až 89. 

Podle návrhu zákona mají na statí v posavadním zpti
sobu dělby daně tyto změny: 

a) kvota pro sídlo u dolů, továren a podniků pro živno
stenskou 'výrobu se sníží z 20% daně na 15% j 

b) zbývajících 85% daně u podniků výrobních, pokud se 
týče 50% u podniků obchodních rozdělí se mezi obce, 
v nichž jsou provozovny podniku, nejprve v poměru 
částek které byly v provozovnách vydány na služné a 
mzdy Čítajíc v to i tantiemy zřízenců. Není-li taková 'děl
ba možná rozdělí se daň podle poměru hospodářského 
významu 'jednotlivých provozoven pro 'celkový podnik, 
pokud se týče podle vzáj.e~n~. d?,hody. stran; . . , 

c) při dělbě daně má by tl pnhhzeno 1 k obClm, v lllchz 
nejsou sice provozovny podniku, ve kterých ale bydlí za
městnanci, pracující v provozovnách mimo obec ,svého 
bydliště. 

ad a) Důvodem pro snížení kvoty pro sídlo u podniků 
výrobních na 15% předepsané daně byla okolnost, že 
u nich má sídlo podnik,u pro otázku zatížení obcí celkem 
jen podřadný význam, ježto v sídle průmyslových podni
ků jest jejich obchodní vedení, které obstarává pravidelně 
jen nepatrný počet osob, a to lépe placených. Těžisko ce
lého podniku, pokud se zatížení obcí týče, je ve výrobě 
a jsou tedy značně zatíženy obce, kde jsou provozovny 
podniku. V obcích těch bydlí dělnictvo v továrnách za
městnané, což způsobuje zatížení obcí v oboru školství, 
zdravotnictví, chudinské péče a pod. Z těchto důvodň. bylo 
obcemi, v 'nichž jsou provozovny, požadováno,. aby da
ňová kvota na provozovny připadající byla přiměřeně zvý
šena, kterémuž požadavku vychází návrh zákona vstříc. 

ad b) Podle dosud platného 'práva dělí se daň na pro
vozovny připadající nejprve v poměru ryzích zisků jednot
livých provozoveuj není-li tato dělba možná, nastává dělba 
podle významu, jaký jednotlivé provozovny mají k celko
vému podniku, naposledy - když ani tohoto klíče nelze 
užíti - v poměru platů a mezd spolu s tantiemami. 
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Požadavek dělby podle ryzích zisk-ll narážel v praxi 
na značné potíže. Překážkou 'byla okolnost, že mnoho 
podniků - pravídelně výrobních - nevedlo zvláštnícb 
účt~ pro jedl:~tlivé pro;ozovny, takže jim vůbec nebYlo 
mozno sestavIti speClállll 'závěrky. U oněch podniků pak 
které vedly zvláštní účty o jednotlivých provozovnách --.:. 
a to byly pravidelně podniky obchodní (banky) - za
vdávaly účty ty podněty ke stížnostem se strany obcí 
co do materiální správnosti předložených účetních zá
:,ěrek .. Byla to najmě otázka ústřední režie, která na 
.Jedll(~tl.lvé . p.rovv~zo:ny byla rozvrhována. Že podníky ph 
~y~ěJ Šl. vy~~ pnrá~ek sa;mosprávných svazků pří rozvrhu 
ustred11l rezle na .JednotlIvé provozovny přihlížely i k cel
kovému zatížení pi"irážkami obecními, jest pochopitelno. 
. ~ co clo mat~rjál~í správnosti byly účty jednotlivých 

ftlI,álek obchodnlCh, Jmenovitě bankovnich, se strany obci 
~ra~:y v: P??hYbnost, .a to 'z toho dt'lvodu, že při úzké 
SPOJitosti filiálek mezI sebou se strany jedné a s ceu
~~'~lou se strany druhé není možno, aby zisk určité 
hhál~ry m?h.lv býti, číseln,ě přesně , vykázán, ježto na př. 
n,a ZIS~~, JeJz buď centrala nebo některá filíálka v urči
tem pnpadě vykázala, braly případně pocHl nejen cen
trála nebo ona filiálka, nýbrž začasté i 'řada filiálek ostat
u!ch, v jejiChž účetní uzávěrce toto spoluúčas'tenstvÍ 
l1lkterak nebylo vyjádi·eno. 

Avšak nejen podníky, nýbrž i obce samy užívaly mož
ností upla~ňo~,atí při dělb~v daně 'klíč jim vhodný a vy
Skytly se I pnpady, kde taz obec u filiálek dvou nhných 
bank sí stěžovala do dělby 'daně , a to u jedné - iule 
podkladem byl ryzí výtěžek - proto, že není možno 
aby výtěžek byl materiálně správně zjíštěn, a u druh6 

kde byla dělba provedena podle zaplacenýCh plató 
a mzdy - zase žádala, aby podkladem dělby byla speci
ální závěrka filiálky, tedy IJrávě něco, co II filiálky 
prvé' banky potírala. . 
V~hl,edem k obtižím, jež se při zjišťování výtěžku jecl

I~?thvych provozoven VYSkytovaly, prováděly vyměřovaC' í 
urady dělbu daně téměi' pravidelně podle platl'! a mezd 
a jest tedy návrh zákona vlastně jen uzákoněním nyněj
šiho skutečného stavIl. 

ad cl. Ustanovení obdobné jako V § 58, odst. 6. Tím 
vyhOVUJe se přání četných obcí, aby se podílu na přiráž
~ách ,dostalo ,neten. obcím, kde jsou provozovny, nýbrž 
1 ob,c~m, v lllchz. sice provozoven není, kde ale bydlí 
děl~ICI zaměst~alll V provozovnáCh, ležících V jiných 
ObClCh. Neboť 1 takové obce jsou z toho důvodu značně 
zatěžovány výdaji V oboru školství, chuclínské péče a p. 

Dosud platná ustanovení o dělbě daně byla v osnově 
doplněna i přesným vymezením pojmu IJrovozovny u pod
nikl1 stavebních (§ 85, 'Odst. 1., clruhá věta). 

§ ~6. 

(1) Na-8tane-li :r,j"ípad ·označený V § 8'5, odst. 1., 
U podniků obchodních, ústavů- úvěrních a poji-
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šť,ovacích, předepíše se 50% daně vymerené ze 
všech takový,ch podniků téhož poplatníka v obci 
Eídla podnikatelova, ostatních 50% v obci, ve 
které jest provoz.ovna. 

(2) Jinak platí obdobně ustanovení § 85, odsL 
2. až 9. 

§ 87 . 

(.1) Z daně podniků železničních předepiše se 
20% v obci, v níž má podnikatel sídlo, 

(2) Ze zbývajících 80% pí'edepíše se 40% v obci, 
kde jest provozní správa. 

Cl) ZbývajícíCh 40:% pfeder;íše se ve všech .ostat
ních obcích, jimiž železniční trať probíhá, při 
čemž základem dělby daúového předpisu mezi 
označené obce jest souhrn přímých daní, vyjí
majíc daň důchodkovou, v každé ,ohci placených; 
tento 8e zjišťuje vždy od pěti ku pěti rokům. 

Cl,) Jinak pla,tí obdcmně ust.anovení § 85, 
odst. I.a 8. 

§88. 

(1) U plavebních podniků přede'pÍš,e ,se 80% 
danó vy.měř'ené z veškerých takový,chto podnikú 
poplatnÍlkových v ,ohci! .síd.la podn.ikatel-o,va .. 
OSit'atních 20% s,e předepiš,e v obd, IV níž jest 
st,anke, loděnice' , jednatelství, dílny neho po'
dobné provozovny podniku. 

(2) J in3.Jk pla:tí ohdolbně ustano1venÍ § 85, 
od'st. 2. a;ž 9,. 

§ 89. 

Provozuje-li poplatník, podrobený zvláštní dani 
výděllk,ové podniky, ,pr,o které pl,Mí podle §§ 84 
až 88 různé zásady místní dělby daně, rozvrhne 
se úhrn daně poplatníku předepsané na každý 
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ctruh těchto podniků podle poměru ryzího výtěžku 
v nich dosaženého a, není-li možno ryzí výtěžek 
vyšeti'iti, podle poměru základního kapitálU 

v nich užíva,ného (§ 83, odst. 14.". 

počátek a konec daňov.é povinnosti; změny v ber-
1l\ÍIll roce. 

'§ 90. 

/) poplatník má nově vzniklé podnikY ozná
miti vyměřovacímu úřa,du do patnácti dní .od po
čátku provozování .a oznámiti, kdy i:I provozová
ním podniku na .jeho úč·et byílo pOičato. , 

(2) Ku prvnímu oznámení o nově zřízeném pod-
nil\.U' budiž připojena společenská smlouva a při 
podnicích majídch zvláštní stanovy dva výtiskY 

(3) Nově zřízené podnikY druhu označeného stanoV. 

v § 75 předloží vyměřovacímu úřa,du pouze ' své 

stanovy. (4) Opominutí oznámení může býti potrestáno 
pořádkOVOU pokutou, pokud nezakládá skutkové 
povahy jiného trestného činu podle tohoto zá-

kona. 
!=l 91. 

ft
1

) Převzetí podniku již trv.a.jícího, ale zvláštní 
dani výdělkové nepodrobeného, pokládá se za \ 
vznik nového podniku, podrobeného této dani. 

(2) V takovém případě se zdaní výtěžkY po
čínajíc dnem~ od kteréh.o se podnik provozuje 

na úč.et ,př.eij tmrutell ův . 

§ 92. 

PřejdOU-li podnikY poplatníka, 
zvláštní dani výdělkové, na jinéhO 
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1, ta tníl{a, pokládá se za dobu ~ . . iD. ~Ž 18
'
8 fpodinj(k iplI"OIVOZ ' plechoclU doba, .od 

P v 

I ' I uJe na Ú,IČeJt 'p v " 

feJj'imate'l \zdaní tudí3 v' v v l~e'JHnaltellův, 
od lderého se l

JO 
1 'k' - yte1zelk .počínrají'c dlJ1,8IID 

(§ 
C Dl provozuJ' . ' 

, 76, -Od8t. 2.) . e na Jeho účet 

§ 93, 

(1) Zanechá-li se pr' ovo " , ' . zovanI d 'k 
m m r oce má to d' po nI U v ber· 
•• vv " po mkatel ozná 'ť d ' 
V'ymerovaclIDu úřad ml I o 30 dnI 

n" u. Opominut í ' 
muze býti po.t.l'e1s,táno pOlřádko oznamení 

(2) Na berní rok v ~ v vou pokutou. 

b 1 
' n emz pro v o ZlO V , , 

y .o zanecháno nebo ., . , ' am podniku 

d
n a Jlneho pod 'k t 

ve eno, za,platí se daň z 'v v • Dl a ele pře
sažen v době od k vytezku, který byl do-

E! edně zdaněného v d " I 00 období po-
l once -o·bchodn 'h 

výtěžek musí PO~z ' l .o vzda~~ PQdniku. Tento 
určené v § 307, Ul {atel pnznati do lhůty 

(3) Veškeré výtěžky d " v , dac . ' o;:)azene po dob I' 
t '+ e, JSou podr0beny zdanění podl u lkvi
ello hl,avy. e ustanoveni 
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HLtAVA IV. 

Pozemková daň. 

Úvod. 

Vlládní ()ISlllo.va zálkona o lPtř'ÍlffiýlCih daJlÍch 
o()'m'8lztO'vlalla, IÚjpirlalViu ,po,z€mko,vé ,dialll,ě na kodifi
klad a UiIlilfiJm.ci [ll'alte:rie~!Il'ÍlChUls.t'aIIlOlveIllÍ ·0 po
zemko'Vé dani bez její kv,antitní úpravy, kterou 
odlkaztO'Va~a Illla IZlvllálŠlt,nÍl zákollllllou Ú;pravlu. Zá-

.klad .a vý,š'e dam.ě mMy býti upraveny pou.ze 
prozatímně článkem vn. uváděcích ustano've
n~, 18,1 to na IpOldikladě dOlslavaJd.nÍJho kla:ta,strálnÍ
hlOl 'Vlýtě:žku Is,alzbou plaitlllou d'Olsuld v 'Č€chá,ch, 

na M'oiJ:'ialvěa. v,e SlelZlslku (/2i2.7%) ISl iPiOldI'iželllÍm 
milffiiotřáJdJné Ip,řd:r.á1žky ,s,tát,ní { IZ lelSfŮ 400%, 
u ,olsltatní půdy 200% 'Slt,Mni daillJě). 

,RtQlZlPO'čto:Vý výibolr lll€lPtřils.toulpi:l ,na toto lpiro'vi'
,s.oldUlm a st,alIl'Olviil lzá:k1lad p!oz€lIIIJkov,é dlaně i j8ijí 
sazbu definit.i,vně, což t ,aké sněmovlll,a,mi bylo 
prijato. Na ro.z,sa,hu da;ňové .po,vinnosti se pod
s'tatně proti dosavadnímu stavu ničeho nemění. 

Základem daně stanoví Is'e do,sav'1ldní k.ata
strální výtěžeik znás,obený u le,sů dvaceti, 
u ost.atní půdy sedmnácti. Daňová s,azba činí 
Z%' daňového z ákll.adu. IS poze,mkovou daní vy
bí.rá se zvláštní Ipříspěvek ve výši 1'5% daňo
vého z.álk~,adu, ktel'ý není :podroben pNtl'á'žkám. 
Od tohoto 'J)ř.íspěvku jsou osvohozeni hos,po
rlářsiky ,slabí držitelé půdy. 
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Daň vymeruJe s,e po pr'o,j'ití her.ního roku. 
Zv,láštní platební roQzkazy vyd'ají se jako do
sud jen v případe·ch, kdy se daň mění, -a na 
zvláštní žádost ,po·pl,atníkovu, ,podanou do 
lhůty zákonem st'anovené. 
Odchylně ·od do'sfctvadníiho stavu řeší se v z.á

k·oně slevy daně z důvodů živelních š,k'od. 
,sleva 'podl.e 'l'ozlS·ahu škody 'zpŮlsohené 'Ill,irmo

řádnými živelními pohroma'mi ,připouští se 
jen u l:esů, a to cel;kem za ohdobný,ch, avša,k 
ve pro.spěch poMwz8ných .maj.itelů lesů zna,č

ně zmírněných 'pod:míne.k, ne~ j'aké vyžadovaila 
ust·anovení do,sud platná. Z důvodu ·živelních 
škod na zemědělských Ikulturách má se doQ
stati 'poškozeným po'p1atn~kům náhrady po
zemkové daně 08' přilrážka,mi ze zv,láštních 
fondů, jež se zřídí pN zemědě,lský'ch Tadách. 

Ust,anov·ení hLavy I,V.o po,zemkové dani 
mají ,podle ·čl. X,VI. oliV. zák. nabýti úč'illJnolSti 

teprve ~počát'ke:m 'r·oku 119218. Opatření to je 
nutným pro.to, .že úČlinnost zákonao· fjnanč
ním hospodářlství ISva,zků územní s·amosprávy 
má nast,a;ti také te'pl've To.kem 19~8, ná,sled
kem ·čehož výše :přirážek autonomnfch svaz.kú 
nebude pro 'rok 11927 'ještě vázána nejvyšší 
pří:pustnou hranicí, Ikter:ou ' .zmíněný zákon 
stanoví. Vzhled·em k tomu, ,že pNrážk'ová zá
kladna u pozemkmré d'aně mápodle ustanoQ
vení §§ 103 a 105 hýti pT'oti dosavadní zá
kladně 'přirrážkové 'pods·ta:tnězvý,šena, nutno 
s nov'ou úpravou vyčk,ati až d·o lÚči.nn-o ,st,i limi
t'ování autonomnich :přir.á!žek 

Aby nenastaly ve vybírání d.aně 'po:fluchy, 
prodlužuje 'čl VIIIII. odst. 1. .platno,st mimoQ
řádný·ch přkážek státnkh na If'ok 1927 {400%, 
200%). 
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Daňová povinn,ost. 

§ 9~. 

Po'z·emk'ové dani j6'OU .podrobeny vš·echny 
pozemky, je'ž ~ze hOlspodář6ky oQbdělávl;1ti, a to 
.i iehdy, bylly-li hos·podá-řsikélmu obdMávání od
ňaty zpús·obem ne·odůvodňujícím osvohození 
'od :poze:mkoQvé daně podle tohobo z áJkona. 

§ 95. 

Pozemkovou daní jest povinen dIižite,1 dani 
podrobeného pozemku z,apsaný do pozemk'o
vého k8JtaiStru. 

Výjimky. 

§96. 

Pozemkové dani nejlsoQu ipcdr,oheny: 

1. Neplodné půdy. 
2,. Močály, .ieze:ra .a 'ry'bníky, pokud nejsou 

hospodářsky obdělává·ny ·a nedávají UJžHku 
rybolovem, '!oezáním rákosu nebo· d01býváním 
Iffi·šeliny. 

3. ZaBtavěná :p'locha a nádvoří. 

4. ,silnice a lS'tálé vozové, polní neho lesní 
CP.6ty; ·pěšiny, ,potahové 6,te,zlky a jiné celsty, 
jsou-ll.i 'za'psány v po,ze'mkové kni.ze j.ak,o _, ve
ř,e jný ,statek; náměstí .(návsi), kostelní 'Pro
str,anství a ulice; pozemikové :pl,ochy želez.nič

nich drah s,loUlžíóch ve'ře-jné dopravě, za'Psano 
v ,železnilční knize; veŤejným rúč,ellům ,s,loužící 
průpl·avy; vodovody a spla:šk'ové kanály, po
·kud sl'ouží veřejný,m účelům a Ipo'kud pozem
ky 'pro ně vylhrazené jsou .přís,lušnýu:ni z,aří

zeními ZJasta věny I(,z,abrány) tak, že ,ze:měděl. 
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ský neho lesní výtě:žek jest vyl'oučen; ko'ryto 
řek a potoků. 

Zakon stanovi výjimky z daňové povinnosti, pokud jde 
o solnice a cesty, způsobem platným dosud v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. Na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi jsou však v platnosti výjimky z daňové povinnosti 
v daleko širším rozsahu, jelikož osvobozeny jsou od po
zemkové daně i soukromé polní cesty. Aby unifikací ne
byli držitelé pozemků closavadních výhod zbaveni, usnesen 
byl ve výboru rozpočtovém dodatek y tom smyslu, že 
z daňové povinnosti se vyjímají veškeré silnice a stálé 
cesty bez ohledu na to, jsou-li veiejnými nebo soukro
mými. Pojem silnice znači tu pevně stavěné komunikace a 
jest técly piedpoklad jejich "stálosti" již v pojmu tom 
obsažen. Z ostatních ceest jsou tu míněny jen stálé cesty 
vozové, l)olní a lesní, tedy pozemkové plochy, které slouží 
trvale a jedině k úč.elům komunikačním a nedávají vý
těžku hospodářským obděláváním. Jiné cesty, tedy zejme
na nestálé polní a lesní cesty, pak pěšiny a potahov(~ 
stezky, mají býti z daňové povinnosti vyjmuty, jen, jsou-li 
majetkem veřejným. 

Výjimku z daňové povinnosti pozemkových ploch věno
vaných provozu železničních drah rozšíi'il výbor na všecky 
dráhy sloužící vei'ejné dopravě, jelikož výjimka jest u zmí
n ěných drah právě tak odůvodněna jako u že l ezničních 
drah státních. 

Os.vob()zeni od daně. 

t§ 97. 

Od poz.e.rDlkové daně jsou tlrv,ale osv·oho'zeny: 

1. Z,alu-.ady veřejný·~h korporací, pokud js·ou 
věnovány !přímo 'Účelúm věd-ecký·m, všeuž.iteč

ný'm nebo d'otbr'oČ<Ínnýlm a .neposkytují vzhlle
dem :ke ·svému věnov,ání zemědělstkého výtěž

ku; stro'ffiové a 'révové ·škollky e, pokusné za
hlr,ad'y vefe,jnýc:h k,o·rpoil:>:aCÍ" Iz.emě,dě,l,ských, vi
nařský·ch a ,lesn'Íc,kých 6:polků, pokud jsou vě
novány pouz,e výJchtovnÝ1m a v,šeužite,čným 

účelům, neslledujícím s.nahy po d06ažení zisku. 
2. Ochranné hráze a ,odv·odňorv·ací 'Phkopy 

v .z:aplavovaném území; pl,ochy z.ast,avěné pří

,Sitavníiffi'i hráz.emi ta vlno-lomy; vodní nádll"ŽJe 
údolních přehrtad, ·pokud nejsou ho-spodář,sky 
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obdělávány apo.kud nes.}oU'ží chovu lI'yh a ne
dá vaj í UJžH·ku -ryholove.m nebo řezáním ráJkols'u . 

3. Veřejná :pohřetbiště a veŤej:ná mrchovliátě, 

po~ud se nevěnují jiným účelům. 
4. Voj enská 'cvičiš,t.ě zHzená na poz,em'ko

vých ,plochách státních nebo státu hezplatně 
pr()půjčelllý'ch, dále 'po z,emk,ové plochy veř'ej

ný,chko:rpo-ra.cí ,a tělovýchovný'ch ,s,polků věno
vané trvale a výh.radně 'za ,cv'i'č iš'tě a hříMě , 
pokud zminěné plochy jsou vlzhledem k s,vému 
věn,ování odňaty pravidelnému hOlSp'Ů'ďaře,ní ta
kovou měrou, ž,e neposkytují zemědělls,kého ,(les
nUio) výtě'žiku nebo poskytují výtěržlku pomě'rně 

n e'patrného. 

Trval á osvobození od daně byla rozšíI'ena jednak jJře
vzetím některých zásad ustanoveni uherského zákona 
o poze.mkové dani, jedpak vzhledem k požadavkům uplat
ňov3;nym ~d~dávna za pi'íčinou osvobozeni pozemků věno
vanych vere.lnému dobru od pozemkové daně . 

Z o~led~ na prospěch branné moci převzato zde i osvo
b.ozem vo.]enských cvičišť pokud jsou zřízena na pozem
ClClt státmch nebo stá;tu bezplatně propůjčených a pokud 

. poze~ky dotčené v dusledku svého věnování účelům vo
.lenskym neposkytují podstatného výtěžkU'. . 

Tl:valé osvobození rozšiřuje se dále ,(podle změn prove
~e?Y.ch v rozpočtovém výboru) na pozemkové plochy ve
rCJn;vch korporací a tělocvičných spolků, které jsou trvale 
a. vyhradně věnovány za cvičiště a hřiště a v důsleedku 
toho neposkytují zemědělského (lesního) výtěžku nebo po
skytuji výtěžlm poměrně nepatrného. Ustanovení toto odů
vodněnO jest vei'ejný m zájmem na podpoi'e t ělovýchovy. 

:§ 98. 

(1) ,Od pozemkové daně jsou dotČtasně osvo
,bozeny: 

1. N ep;lodnépo.zem'k.ovépllo'chy, které do,sud 
dani pod,robeny nelby:ly, nebo pozemkové pJo
chy, ikterése staly zcela neplodnými živelními 
pohrO'mrumi, byly-li 'učiněny IpI'Ůdnými, a t'o 
na 10 let. nebo jde-li ,o ,zal,ožení vyslolk'Ůlkmen

ných lesů, na 25 let, po.čf.najf,c .rokem jdoucf.m 
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po :prov·edeném 'Z1úr'odnění nebo po do~(()nČe
ně-m zalesnění. (Miilllisterstvo financí může v d·o
hodě s m'Ínislt eLJ."stvem IzemědMství prodlioužit i 
d'obu dočasn é-ho. oBvo,b'Ů,zení pro vylsO'kokmenné 
l.esy a'ž na 40 let, by~y-Ji nákllady se zalesně

ním ,spojené zv,lášť 'Vysoké. 

Z. ,Poze,mky neho části poze.mků ve výměře 

al espoň X hektaJ:'u, kte'ré do,sud .nebyly o·sá
zeny v.innými keř.i -a které byly (příslušnou ze
mědělskou lfadou uznány zla způsobilé k zlalo
žení vinic, byly-li v ěnov-ámy to.liko vlin aiř,st ví , 
a to, hy.ly-H osá,zeny lI'évami do'mácÍJIni na 
8 :let, byly-IH osázeny lféva:miŠ,l,echtěnýi~,i na 
'a.me'I\ických Ipod~o:žkách nebo byly-[j zár·oveň 

s ,osázením 'zařizeny na zavodňováJní Ikaná.ly, 
artéským.i s'tudněmi n ,ebo čer,padly, na 10 let, 
počínaj íc rókem jdoucím po provedeném osázení. 

3. Pozemky dOlsud ,pěstování :révy věnované 

nebo jejich 'část,i 'Ve vý'měře 'a}.espoň % he,k
ta,fu, na kter)'clh vinné keŤe ;.před PDolHtfun pra
videlného kultivačního ,0bd'Ůlhí vyhynuly neho 
byly vysekány, .aby s'e zahránilo 1I'0z,šiřování 

n~kazy, !byly-Iii znov,a vysázeny révami domá
d ·mi, na 8 !let, byly-J.i vysázeny rév-ami Mech
těnýrni na :amelI'ických podložkách nebo b)T!ly-U 
zároveň s nový'm ' osáz·ením zaŤíz.eny ne, za
vodňováni k>aI1ály, ta,lftéskými s:tudně~mi nebo 
čerpadly, na 10 Jet poč:í.najk rokem jdoucím 
po pro.vedeném novém losázení; n.ezdafHo-H se 
u pozemků v 'tomto odlstav-ci z:míněný,ch uo'vě 

osázení vinnými 'k'eŤi a musilo-Iii za příčinou 
,opětnép.o dosa,ž·ení výnos,u.olsti pozemku býti 
osázení !ze-el'a nebo. ,z větší část,i obnoveno, 
prodlouží :B'e doba dočasnéh'Ů os'Voholzenf o dal
šíoh 5 let. 
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(2) '0svobození ,od !pOzemkové daně -podle 
ustanovení odst. 1.,č. 2. a 3., 'z.ani:kají, byla-:l,i 
vinice v do,bě pO'voJeného 'OtJ:vo[).O'zení zrušena. 
DržitelI olsvoho'z,e'llého po'zemltu jelslt pO'vinen do 
30 dnů ,oznámiti :příslušnémukat.alstráJ!nílInu 

měř,ickému 'Úř~adu 'zTuš,ení vinice. Ne/by.lo-li 
oznámení 'o .zrušení vinice v,čas podáno, přede
pLše se :poze'mlwvá daň ,z dotčeného pOlzemku 
dodatečně ;za v,šechna př,edcházející ,let,a, za 
která by,l 'pozeme'k od daně osV'ohoz,en. 

Dočasné osvobození od poz emkové daně poskytuje se 
pozemkovým plochám, které byly učiněny způsobilými 
k hospodái'skému obdělávání, a nově založeným nebo ob
noveným vinicím. 

V ocLstavci 1., č. 1., p1'evzata j sou ustanovení dosavadní
ho § 3 zák. ze dne 24. /5. 1869, Č. 88 1'. z., a § 6 lit. b) ~ c) 
uh. zák. čl. VII/1875. Doba osvobození stanoví se podle vý
měry zákona z 24./5. 1869, Č. 88 1'. z. (10 .a 25 let; podle 
uherského zákona poskytovalo se dosud osvobození na 15 
a na 20 až 40 let). Ministerstvo financí může však v do
hodě s ministerstveem zemědělství prodloužiti dobu do
časného osvobození pro vysokokmenné lesy na 40 let. 

V odstavci 1., č. 2., převzata jsou s někt erými odchyl
kami ustanovení zákona, ze dne 26./6. 1894, Č . 138 1'. z., a 
uh . zák. čl. XVII/1883 a 1/1891. 

V odstavci 1., Č. 3., a v odstavci 2. pl'evzata jsou rovněž 
s některými odchylkami ustanovení zákonľt ze dne 15./6. 
1890, Č. 143 1'. z ., a ze dne 4. /4. 1902, Č. 87 L z., a ustano
veni § 6 lit. e) uh. zák. čl. VII/1875 .a uh. zák. čl. 1/1891. 

§ 99. 

(1) '0 nároku ,na tTvalé a na doČtasné Oo8VO
hození pozemků ,od pozemkové daně ,podle 
nstanov'eni §.§ 97 ,a 98 ,r,oz:hoduje rf.inanční úřad 

II. stol,ice na žádost cLr,ž:Helepo'zemku, ji'ž ,po
d.atli nutno 'li phslušného Ika"tastTálního mě
řického lúřadu do 30 dnů po sk,ončení oně-ch 

skutk'o'Vých ,okolností, ,které ()důvodňují OS,V{)
bození od ' daně. Byla-li 'žádost Ipodána !pO sta
novené ,lhůtě, 'pří,S,luší osvobození teprv.e {)d 
počátku Toku jdoucího po 'podané žád'osti, a to 
při dočasných 'osvobozeních ~pouze na ,zbýv,a-
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jící ještě dobu zákonem přípustného daňového 
·osV'obození. 

(2) .proti 'ro,z'hodnutí f,inančního ,úfudu LI. st{)-
1 i ce pocLle ,odst. 1. přípustno j e.st Odv'olání 
k mini'steTstvu financí. 

§ 100. 

no,č,asná o,svobození ,od po,z,emkové dlaně, P{)
skytnutá jednotJivým :pozemkům podle dřív,e 

platných zákonných ustanoV'ení, zůs:táv,ají 

i pod'le tohoto zákona v platnosti až dO' konee 
doby, :na ldelrou by,la pov'olena. 

§ 100. 

(1) Vyplývá-U z trv.alé změny vzdělávání 

'(kultury) ne.ho ,z trv,alé IZlměny jakostní třídy 
v důsledku provedených Iz-ařízení mel,ioračních 

ud.ani 'podro:belného po'ze,mkJu pod:le platných 
ust,anovení o po,zemkovém k 'a.tastru a jeho ve
dení zvýšeni do,savadního katastrálního 'Výtěž
Itu, přede:pí,še se zvý,šená daň !po'zemková te
prve počínajíc 'jedenáctýmro:kem po pr,ove
dené změně kultury nebo ,pO' doJwnčení m ,e
lioračních za:říz,ení, by.lo-li Ipředep.s.ané ohlá
š,ení 00 nastalých změnách v,č'as učiněno. 

(2) Výhoda :podle {)dst. 1. ;nemá mí'sta :u bý
v.alých le,sů, 'li nichž t,rvalá .změna kultury 
byla provedena bez IpředClhoz'ího schvále,ní pří
slušnými úřady lesní'mi. 

D.tňové v)'hody pH změně zpľtsobu Obhospodařování po
skytují se v témže rozsahu, jako pHslušely dosud podle 
ustanovení §§ 8, 9 a 10 zákona ze dne 12./7. 1896, Č. 121 
i'. z., a rozšil'ují se v clľts~eclku ustanovení chystaného no
vého zákona o pozemkovém katastru také na změny na
stavší 'V katastrá lním výtěžku pozemkľt zlepšených prove
denými zařízeními melioračními. 
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§ 102. 

Ministerstvo f'inancí se ,z,mo-cňuj e, aJ:>y v do
hodě s ministerstvem zeměděls'tví a vlllit'l'a po
volilo doča,sné osvohození od Ipo-z.emkové daně 
pro ,pOizenlky, na niÍchlž 'prorvedena b)111a n,ová 
hromadná o,s-ídlení. .OsYoboz-ení od daně z to
hoto důvodu pov-oJ,itli dlužno :podle výše ná
kladů vzniklý,ch kol,onils.tům a po-dle jejich ma
j et,kových a 'rodinných po-mě,rů, ne.j.déle však 
na 6 let. LPod·roiJ::mější U1stanoyení bud-ou vy
dána vládní:m lIlanz,enÍlm. 

Osvobození od daně pro pozemky, na níchž provedena 
Lyla nová hromadná osídlení, pi'ejímá se z ustanovení § 6, 
lit. dl, uh. zák. článku VII/1875 v uvážení, že bude nutno 
novým kolonistům poskytnouti nějaké daňové výhody ná"
hradou za značné výdaje, s nimiž kolonisace, prováděné 
téměř jen ve veřejném zájmu, bývají spojeny. Stanoviti 
dobu osvobození od daně ponechává se volnému uvážení 
zúčastněných ministerstev, omezuje se však nejvýše na 
6 roků (podle uh. zák. čl. VlI/1875 bylo v platnosti osvo
bození podle počtu rodin na 3 nebo 6 let). 

Zákl,adem pro vyměf·ení po~emk-ové 'daně 
jest u le-sů dv.:::wetinásotbe'k, .li os'tatní ,půdy 
s-edlmnáctinásohe:k Ikatast:rálního výtěžku, se 
který.m js-ou jednoUivé :pozemky (Iparcely) za
p.sány do pOlze'mkového katastru. 

,Zák;on b~l'e za. základ daně katastrální výtěžek, se kte
rym JSou .lednotllvé pozemky zapsány v pozemkovém ka
tastru, násobí však katastrální výtěžek pro vyměření daně 
u lesů dvaceti, u ostatní půdy sedmnácti. Sazba daně sta
noví se zároveň v § 105 na 2% takto upraveného základu. 

,~. pozemkov,?u daní vybírá se dále zvláštní příspěvek ve 
VySl 1·5% danového základu. Zmíněný zvláštní příspěvek 
není všal\: podroben pi'irážkám a osvobozeny jsou od něho 
pozemky patřící hospodářsky slabým držitelům půdy. 

Proti dosavadnímu zatížení pozemk. daní ve výši 22'7% 
(na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 20%) katastrálního 
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výtěžku nastoupí tudiž daň ve výši u lesů 40%, u ostatní 
půdy 34% dosavadního katastrálního ,::ýt~žk~: ,!,ato da~ 
'bude napříště také základem pro vyměrem pnrázek; Zvy
šená základna přirážková umožní, aby v zákoně o upravě 
finančního bospodářství svazků územní samosprávy byla 
v}' še přirážek k pozemkové dani limitována stejnými pro
centy jako k ostatním daním výnosovým. 

Dosavadní mimořáclné (dřívější válečné) přirážky ve 
výši 400% resp. 200% pozemkové daně se ruší. Zvláštní 
phspěvek, který se má s pozemkovou daní nadále vybírati 
podle pozměňovacího návrhu (§ 105, oclst. 2.), činí u lesů 
30%, u ostatní půdy 25'5% dosavadního katastrálníbo vi/
těžku čili 75% nově stanovené (zvýšené) daně. 

\§ '104. 

(1) Pozemková daň vyměfuj.e se lIla'ka,ždý 
kalendářní '(berní) ,ro,k, když pr'oš-el, ze v-šech 
cl.ani pod'r'obených !pozem1ků 'vyměfovaCÍ'm úta
delm nebo v jeho zast'o:upení a za jeho do,z-or.u 
př'í,s;lušný,m ,be,rním \Úř1adem 'prl{) každé kata
sŤTální území jedno,tJ1ivý'ch obcí (jejich s-o'u
částek) ,zvláště Um 'zlpúsobe:m, ž.e se podle po
zemkového katastru a Isez-řete[·em na trvalá 
a na dočasná oSYQhození a na výhody, po
skytnuté jednotlivýmpo;z,emkůiffi, Ipokud se 
týče se zřet·elem na tlI'vání daňové povinnosti 
jednotlivý-oh po-zemků vypočte pro každého 
poplatníka částka d.runě ;p:řlipadající na 1pO

zemky je,mu pNps'ané. 

(2) ,o pr,ovedeném 'př-edpisu daně zpraví úřad 
v odst. 1. z'míněný obec IZv,lášrtní vyhláškou 
s ,phpomenutím, že ,polpl'atníó [nohou do 'pŤ,ed
pi,sný'ch výkazů u _phslušného úřadu do ,15 dnů 
po \Úředním vyhlášení nahlédnouti a pfrp.adná 
vysvětlení ,si vy.žádaJt,i. !Obec jest poV'ilIlua vy
hláš'ku Ipří.slušného úř,ad~ o 'předpis:u pozem
ko'vé daně ~způs'ohem v obci -obvyklým do 3 
dnú vyhlálsiti a den, kdy se tak stalo, úřadu 
oznámiti 
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§ 105. 

(1) Saz.ba 'poze'mkové daně Čli1ní 2% :daňového 

zák.Jladu (§ 103) . 
.(2) .spozemkov.ou d.aní vybírá se zvláštní 

'příspěve,k v,e výš.i 11·5% základu pro ,vy:měřeiní _ 

'poze1mkové daně (§ 103.). ,Od zvláštního ,pří

spěvku jSlou však 'osv,obozeny pozem,ky drlŽi
telů půdy, jejichž cell()l'oční důchod ani sám 
o .s ,ohě, 3!ni s důc'hode'm hlavy rodiny, s níž 
byphpadně ,měli být'i Ispo.le,Čině zdaňováni dů

chodov'ou daní, nepře,s.ahuje částky důchod,ové 

dani nepodrohené i(§ 3) a kteří i IS 'ost'atními 
členy společné domácnosti (§ 5) :l1emají v též,e 
berní ohcli většího majetku ,pozemkového ne'žl,i 
nejvýše s celkovým 'katast'rálním výtě,ž,kem 

120 K,č. 

,(3) ,~'v~á.Št?'í ,přís:pěvek není zá!kI.ade,m pro vy
blram J a'kychkoli IpřilI'á'ž,ek. 

Z~láštní pl'íspěvek, jenž se má vybírati podle odst 2 
nem b pod~.oben autonomním přirážkám. Od tohoto příspěvk~ 
08VO, O~~.ll ~~ hospodái'sky slabi držitelé půdy. Za takové se 
P?V~Z,!.ll drZltelé, ,ktei'i nemají v jedné berní obci i s ostat
~lml cle?~ Sl),ol~~né domácnosti většího pozemkového ma
]~,\ku nezlI n,e]vyse ~ lmtastrálním výtěžkem 120 Kč a ktei'í 
PI lP~dbně am sp~lecně s hlavou rodiny nemají důchodu 
poc 10 eného dam důchodové. 

fo~~iášt.n~hO pi'í~p~vku má se použíti z části k dotování 
, Jez ,se zndl podle § 108 u zemědělských rad ro 

PO~kytovám náhrad pozemkové daně v připadech živelnlch 
po rom" a • zbytkem, ku dot?vání fondu zmíněného v § 10 
~snov~ zákona o upravě fll1ančního hospodářství svazků 
uzemm samosprávy. 

§ 1.06. 

,(1) ,ZvJMtní 'pllatehní r,ozk,az O př'edepsané 

pozemkové dani doručí 'vy,mě,řovad úř,ad nebo 

172 

v jeho Z3!sto,upení belfní úř'ad jednotlivým po
platníkum ,pouze tehdy, 'Z'měni'la-li 'se jejich 
daňová povinnost proti ,roku 'předcházejídmu 
provedenim změn v pozemlkovém 'katastru. 

1(2) K.romě toho, doručí přís,lušný rúf>a-d rz.vláJštní 
platební J.'o,z;l(,az, :žádá-h o to po!platník do 
lhůty, s,ta-nove'né Ipro n.ahlédnutí do před,pi's-
ných výkazů. 

Ve způsobu pi'edpisování pozemkové ~aně (každvoroční re:;
partice) nenastává v zásaclě změna (az na to, ze se d.~~ 
vyměi'i jako u ostatních pi'ímých daní teprve po pro.llh 
berního' roku) a také oznamování provedeného ])řed,?i~ll 
daně poplatníkům obecními pi'edstavenstvy v se ~.odrzu.le. 
Zvláštní platební rozkazy na pozemkovou dan !pa]I se ,:y
dati, jako dosud, jen v pi'íl)aclech, kde, se danová POV1l1-
nost mění a na zvláštní žádost poplatmkovu, podanou do 
lhůty zákonem stanovené. , 
Počátek a kOlnec daňové .povinnosti; změny 

v bemim il\Oce. 

§ 107. 

,(1) Daň,'9-vá povinnost pozem'ků dosud po
zemkové dani ne:pocLr.o:bených 'po'číná se z·pra
vlidla :počátkem 'příš,tího k'alendáfního Toku 
po tom, kdy nalsbaly ok·olnosti, na ni'chž se 
daňová povinnost zaik,lá;dá, neibo IbYlly-li po
z,em'ky .od d.a·ně 'osvobozeny, počátkem příštího 
ka.lendářního r 'o'ku IPO rt,om, 'kdy daňové osY-o-

ho-zení z an,i/kIlo. 
,(2) Daňová povinnost končit 'se z,pra'vidl.a 

konce1m Ik,alendářního If'o.ku. v iIlěmž. nastaiJ.y 
okolnosti, vY'lučujkí daňovou po'vinnost nebo 
zakládající náTok ' na os,volbolzení ,od daně. 

(3} Zlměny ina'sťa-lé v os·obě poplatníkově 
ne:b v předmětu daňové'Il1 za 'berního' roku 
nemají _ účinku na ,předpis daně na tento rok, 
leda že se ,po,zemky po:zemik,ové dani ·podlI'o-
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bené zas1ta,ví nelbo lŽe se j'ich ,uZlJe z'a nádvoří 
budov podrobe'Ilý1ch d,ani domovní. V .těchto 

'pNpadech z:aniká povinnost ku po'ze,mkové 
dani dnem, kdy pro dotčený pozelmek nastal'a 
Ipovinnolst Ik dlan.i domovní. 

Povinnost platiti daň počíná se zpravidla vždy počá~~em 
roku jdoucího po vzniku daňového nároku státu a koncI se 
konce'm roku v němž nárok na daň pomíjí. Ke změnám 
daňové povin~osti, nastalým během roku, ,přihlíží se pouze 
při pozemcích podrObených dani domovm (za:~tavěná plo: 
cha a náďvoi"í) vzhledem ku pi"ípadnému dVO.llmU zdaněm 
daní pozemkovou a daní domovní. 

Nábrady pOlzemko'vé daně Z · dů",o,dů -živelních 
škod na zemědělských kulturáoh. 

,§ lOS. 

Ptři zemědělských radách · (v Podkrurpauské 
Rusi při ' ,zeměděLském referátu CÍ'vilní ,s:právy) 
zřídí se Izvláštní f,ondy ,k tomu účelu, .aby 
z nich v případe'ch ,rozsáhlejšího poš'koze'ní 
ze.měděol'slký,ch !kultu~ 'žive1lní,mi pohr'olffiami 
byla poškozený,m 'polp'latníkům po:slkytována 
náhrada pozem'kové daně se zvláštním 'pří

spěvke,m {§ 105, 'odst. :2.) a pNrážJka:md, odpo
víd,ajíd čáslti naturálního výtě,ž,ku zničenéhn 

živelní poh'romou. 

§ 109. 

(1) Do fondů zří'Zených podle § WS pí-is;pívají 
stát 30% ,zvláštního 'příspěvku {'§ 105, odst. 2.) 
přede'psaného v obvodu do,t'čeného ·f,ondú 
z vešikerépůdy, kromě le,s-ú a ohce 'čá,s,tko'li ve 
vý,š,i 10% pozemko,vé daně, př'edep'sané v .obci 
z veškeré půdy. kromě lesů. 

(2) P:ře.bytků zvllÍ!š:tní-ch ,fondů může !býti po
užito ku 'poskytování mimo'řádných podpor 
hospodář,sky sl,a;hý,m po'platnfkům, jimž ,ke 

174 

- zmírnění škodzlpůs,ohených 1,Í"ve1ní pohrromo,u 
.i 8st zv:láMní p~'moc,i t-řelba. 

§ 1110. 

Podrobná ust'8!novenío ,podmínkách 'a způ
·s'obu náhrad, j aiko'ž i '0 hos,podaření se zvlášt
ními fondy, zejménatal<..é c'o do ne.k'ládání 
s jejich přebytky, Istanoví vládní nařízení po 
sly.šení Ikorporací zmíněný'ch v § lOS. 

v §§ 108-110 stanoví se, zásadně nárok. vp.oškozeJ?-ých 
na náhradu ze zvláštních fon c1t'\; rozsah a bllzSI podmlllky 
náhrady určiti má však teprve vládní nařízení, jež vydáno 
býti má po slyšení korporací, do jejichž pravomoci roz
liodování o náhradách přísluší. 
Phspěvky, .iež do fondů poskytuje ~tát a obce, stanoví 

Se definitivně. Příspěvek státu stanoVl se 30% zvláštn1ho 
pÍ"Íspěvku vybíraného s pozemkovou dani a příspěvek obcí 
částkou 10% pozemkové daně předepsané v obcí. K lesům 
se při výpočtu těchto pÍ"Íspěvků nepřihlédá, jelikož odpis 
pozemkové daně z důvodů živelních pohrom u lesů upra
,"uje se ustanoveními § 111 a násled. zvláštním způsobem. 
Výše příspěvků státních a obecních podle nového návrhu 
rovná se celkem pi'íspěvkům, jež měly býti vybírány podle 
přechodných ustanovení čl. VII ., odst. 6. vládní osnovy. 

P Ť e d IP o k II ,a d ·p.1"O IS 1 ·e v u d a n ě a výš e 
s I~ e vy. 

§ lill. 

(1) Byl-li na le'sní půdě zlni,čen dřevní porost 
živelní pohroimou jako :na př. ,ohněm, IV i chřkí, 
sněhový-ID 'pollomem, hmy,zem neibo u Iffi'ladých 
kultur 'také ,k'fomobyčejnfnm Isuchem tou 
Imělfou, 'ž,e posti~želfié plochy lize ,j en n.Qlvým 

.z 'alesněnf.m opět Uič,initi výnosnými, přis,luší 

drž·it8li lesních ,pozemků sleva !pozemkové 
daně, byl-[,i naznačeným ,způsobem zmce'll 
uŤevní 'porost e.le,s,poň na čtv.rtině plochy c·e-
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lého, témuž dl"lžite'1j náležejícího .spojeného 
lesního ko,mpIexu. 

(2) S'iIni'ce, cesty, vod-otoky a hranice kata
strálních území j,ednotlivýchobcí (jej:ich sou
ča.ste'k), lesním komplexelm ,probíhající, neruší 
.i oho s,pojlitosti. 

(~) Zničení lesního poorostu 'za tou přÍičinou, 
aby .se zahránilo rozšjř,ování 'škodlivé\ho hmy
zu, rovná ,se škodě hmyzem způsobené. 

I§ 1'12. 

Sleva pozem1kové d.aně přÍislluší čá8tlwu, je:ž 
byla na pozelmkové dani s případnými stát
llími pNráž,kami Iplac.ena ze zničeného množ
ství dřeva ta'ž do Ikonce Toku, v n,ěmž škoda 
nast.ala. 

Zde stanoví se zřetelně , že nárok na slevu daně jest dán 
bylo~li poškozeni v míře zákonem stanovené způsobeno n~ 
čtVl·tmě plochy lesniho komplexu bez ohledu na stáří po
rostu. 

V § !12 má se jasněji vY.iádřiti, že sleva daně povolu je sc 
celou cástkou, která ze zničeného dřeva byla 'podle stavu 
pozemkového katastru na pozemkové dani placena až do 
konce roku, v němž škoda nastala. 

ž á: d O s t O s 'l e v u d a n ě. 

§ 113. 

(1) Žádost o slevu 'pozemk,ové daně z lesů 
podlati dlužno· buď písemně nebo Ip;r,otokoJárně 

dG 30 dnů po zp'Ů'zoOl~o'vání škody II vyměořoiVa
cího úřadu, v j ehoiž ·obvodu le\Ží vM,ší část 
pQlškoz,eného llelslIlího komplexu. V ,žáidos,ti 
uvé.st'i nutno ·čís'La 'po'škozených lesní-ch parcel, 
příčinuš'kody a přibližný její rozsah. 

(2) Vý'jimečně 'l:ze :škodu 'ozná:miti bUže 'leží
címu bernímu !Úřadu, je-I,i 'p,ravide'lné spojení 
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SI vyměřovaCÍ'm lÚřade;m ,přelfuš,e;no a hyl,o-li 
by nebezpe,čí v ,prodJ,ení. 

z 'j ,i š t ě 'll í 'š ,k o d y a o, d p i s d a n ě. 

o§ 1014 . 

(1)Šk,odu zj,istí vY1měf,ovlací úřad příoslušný 

podle §· lo113 vy,šetřením na místě s'amém a to 
zpr.avidl,a za souČlinnosti 'jednoho' nebo dv'ou 
úředně oprrá:vnělllých lesních znaIců. 

(2) Mn ož.s'tví ,zničeného, dřeva ,zjistí ,se tím 
způsobem,že se vyipo'čítá roční' pří.růstelk 
dře-va (roóní natulfální výtě,žek) pNpadajíd 
podle operátů poze:mk'ovéiho katastru na lesní 
pl'ochu, na ;níž dfevní porost byl .zni1čen, a 
násobí se stářím 'zničeného dřevního 'po;rostu. 
K záso.bě dřev,a, kte'rá tu zby,la, byť i v hod
not~ zmenšené, nutno přihlížeti při z,jištění 

množ'stvízni,čenéhoo dřeva. 

(3) PodTohněj lší ustanov,enío vyšetření šikod 
lesních a ,o provedení odpisu 'daně hudou 
st.anovena v1ádnÍ1m naří,zení:m. 

(4) O nároku ne.. s;le'vu daně rozhodne vy
měřovad úřad, proti jehoiž .rozhodnuti pří

pustno jest odlVo:lání k finančnímu úřadu 

II. stoLi'ce, jenž :rozhodne s konečnou 'Platností.. 

Z a s t o II 'p e n í p o IP 1 a t ní k a. 

~ HS. 

Žádost o slevu d.aně podle § 1113 podati 
mŮiže .z'a popl.atní:k,a též nájemce nebo trvaJlý 
uživatel po,škozený,ch -pozem'ků, hospodářský 

nebo lesní úřednik, pověřený správou ,pOš'ko
zený'ch Ipozemků, ;pokud se týče starosta oboe. 
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- Ú čin e k IS 1 e vyd a ně n ~a při Ir á ž k y. 

§ 1.16. 

,(1) Se slevou pozemk·ové daně j,est spojená 
i .sleva zv'láštního 'přís'pěvku, vybí'raného s daní 
pozemlwvou podle § 105, odst. 2. 

(2) 'Prřed:pis jiných při,rážek, zvth1ště př.irážek . 
samosprávných kO:I'Iporací, zůstává slevou daně 
pozemkové ned'otčen. 

HLAVA V. 

Domovní daň. 

Úvod. 

DŮ!v,ody., Me'ré uvádí důvodová IZlpráJva Ipro 
nutnost rychlé reformy přímých daní - "kodifi
kace a zřetel objektivní i subjektivní únosnosti',' 
- platí snad největší rněr,ou o potřebě reformy 
daně d OIT1:olvní. Základem daně dom'DIVní je 
pa1telIlit 'z ·rdku 1820, k " nětmUlž Is,e Ipřipoju.je 
[pII'lO Čeohy, Motť8.JVU ,a 81ezlsllw rn:eméně ne,ž 
544 Izákonů, p8.Jtellltů, cÍlsařlských na,říz,enÍ ,a 
instrukcí, které doplňuje popřevratové zákono
dárství novými 70 zákony a nařízeními. Zákon
ný základ této daně je nejen náležitě starý, ale 
novými předpisy velmi komplikovaný. Vedle 
toho tento starý záKonný podklad nebyl vydán 
po nějaký,ch delších studiích a úvahách, snad 
v. d loibáJcth 1ll00r:mállIlkh, Illýlbrž ~po ,vMkáJch Napo
,leoIIllský1ch, ik.dy po nělklollilk..a Is,tátnkh ÚJpadó ch 
byly státní finance v úplném rozvratu. Není 
proto divu, že již za Rakouska zatížení daní čin
žovní s přirážkami bylo nejv-ětší v celé Evropě 
právě v Rakousku. Jedině Halie Illi)hla s Rakou
skem v této věci konkurov,ati. Ze statistiky 
z roku 1876 a 1908 vyplývá, jakým procentem 
v jednotlivých státech domovní daň přispívá na 
celkové příjmy 'státní. 
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V r.1876 oV r. 1908 

V Anglii 1.8% 1.2% 

ve Fr.ancii 2.8'% 

v Italii 4.7% '5(.0'% 
v Německu 1.4% 0.13% 
v Uhrách 3AJ% 2.2% 
v Rakousku 5.3% 4.8% 

Není divu proto, že již v Rakousku byla daň 
domovní předmětem reformních úvah. Vedle 
te,oretický,ch návrhů na reformu (Harkup, 
GlOckner, Myrbach, 'Viesner, Schafle ,a j.) podala 
vláda v r. 190'8 v říšské radě předlohy zák'ona 
o dani domovní, která však narazila na tak tuhý 
odpor interesentů, že vláda předlohy vzala zpět 
a podala v r. 19100 osnovu novou. Již podle této 
osnovy: mělo dojíti ke snížení sazeb ve třech eta
pách, které by končily sazbou 12%. Dnes ovšem 
následkem neblahého systému přirážkového je 
daň domovní stále tíživější. Dnes daň činžovní 
se všemi s-a.mosprávnými přirážkami pohlcuje 
50% hrubého výnosu domovního. Uváží-li se, že 
k tomu přistupují ještě obecní dávky: činžovní 

groš,e, 'v'oJdní č1illllže, kJaJnwlisa:ČII1í ,dá vk,a, ,které 
v PlraJze ,napJř,. IPlřli náJjecrnném inaJd 4.00'0 Kč č.iní 
39%, nymí 35%" .a ulVáJžlÍ!-'l,i ,se, ,že oibee vylbi1rají 
dlfielS zv,lá,štmí V'OdlIlé pOldle IslkUltelčlIlé ,Slpotř,ehy 

vody JV ,dom,ě, pak musíme ,pNznat, že dmno,vni 
m,aj'e1tek, jIDe!IloOlViJtě ImělsJtlsk~, u llláJs 'je IZJ3JtíIŽen 
nejvic a že o'bje,ktivní únosnost při této dani je 
respektována nejméně. 

Nesmí se však zapomínat, že nutné snížení 
této daně má své zdůvodnění také v dne š n í 
zvláštní bytové a stavební situaci 
n a š e h o stá t u. Ač všechna skoro omezení 
vni.tř"ní,hlo ,ohchodu hyla lodlsrt;,ranělll,a, Iz.ůs.twl 'po,-
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I3lední zbytek vázaného hospodářství v 'majetku 
domovním. \Důsledky nedostatku bytů a stavební 
krise nebyl rozvržen na všechno poplatnictvo, 
nýlbr'~ !bJ71li těmito d'ŮJs.ledky Iz,a:iÍ'ž,eni Jen maji:telé 
obytných budov, neboť t. zv. ochrana nájemníků 
především a přímo stihla je. Nepřímo postižen 
byl ovšem těmito opatřeními celý náš hospodář

ský život, ježto vyvolal krisi stavební, která mu
sila bý,U ,odstraňována subvencováním státním, 
jež přirozeně dolehlo na všechno, poplatnictvo. 
Dnes všeobecně se již uznává, že snížením vý
nosu star)'Tch domů podlomen byl stavební ruch, 
k'te,rý mOŽlno 'rVlz'bludilti" a.niJž hy byll,o Itf-eha umě
\ého ,a dr,ahého subvencování státního jedině zvý
šením výnosnosti starých domů. Nebylo-li možno 
uvolniti činže, a bylo-li nutno postupovati po 
etapá.c'rr., moh'l,a hy Jse IllYlIlí iremJtlalbHi'ta lS,tarý,ch 
dOlmů zvedlIlJou'tiznačnějšJím ,sní:žerním čiiIllŽiQlvlllÍ 

daně. Toto snížení i z fiskálních důvodů stát 
může dnels Isn.ésti tplI10lto, že ,I1o!ZŠ:freIllÍmč:i,nŽlo,vní 

daně na objekty, jež dosud podléhaly dani do
motřídní-, značně nahradí si Úbytek, nastalý sní
ženou sazbou, a pak zvýšením rentability sta
rých domů vzbudí soukromé Etavební podnikán,í; 
Č'Ímž zbaví se povinnosti podporovati stavební 
ruch nesnesitelnými subvencemi. 

Co se základní konstrukce reformy daně do
movní týká, uV1a:žlo,valo se v ,teo-rii .Q tom, 'zaslu
huje-li vůbec · daň domovní, vybír,aná z d 'o m ů 
od ID ,a ji tel ů jejich vzhledem k přesouvání 

daně na nájemníky formou zvýšených činží, ná
zvu daně pří~é, a nemá-li býti konstrukce její 
lměněna a přetvořena z větší části v nepřímou 
daň ze spotřeby bytové, a to z byt ů a nesené 
II Ž i vat e lib Y t Ů, a zmenší části v daň prve 
uvedeného rázu. 

181 



Zákon přidržuje se po vzoru cIzmy (na př. 

Francie, Bavorska atd.) dosavadní konstrukce. 
Vládní náv;rh li ,slllěmo'VID.y nelshledávlllil doo'sltaJte:č

ných důvodů a to ani v,ěcných, ani technických 
pro tak radikální změnu; daň domovní zůstává 
v podstatě takovou, jakou jest dosud, totiž daní 
přímou ! objektivní a výnosovou, t. j. postihuje 
výtěžky 'z budovy zce?la objektivně, nepřihlížejíc 
k osobě vlastníka a k jeho ·osobním poměrům, 

jak{)ž i k dělení výtěžku mezi několik vlastníků, 

podílníkův a věřitelův . 

Co se tkne formy zdaňovací, postihuje se, jako 
dosud, výtěžek budov pronajímaných daní čin
ž·ovní, užitková hodnota budov nepronajímaných 
pak dami ·třídní. 

Mělo-li by se díti zdanění budov v.šude stejno
měrně, bylo by ovšem nutně třeb.a, aby se tak 
stalo daní jednotnou. Za takov{)u uznává se daň 
činžovní, která nejsprávněji postihuje co nejpřes

něji zachycený daňový předmět u budov prona· 
j iaJtých,SkutelČl!lé náJjemmé, u hudolv uží'V'lliný.ch 
v,l.rusltnÍlk'em Illáj.elmné prurafik-owLné (čiJlJŽlo'vní 

hodnotu) . Nels1tejn{)!IT1ě1flIlJolslt daně .třldmí la (dJamě 

čin!žlo'vní VY'Slví'tá z toho.to př'ikl}a,du: 

Skládá-li se v místě venkovském, podrobeném 
zrela dani činžovní, dům ze 3 pokojů a 1 ku
chyně s přísl. , a je-li parifik'ovaná r'Ůční činžovní 
hodnota . . . . . . i.. • • I' • • Kč 900.-, 
činí při nynější sazbě 12%% daň čin-

žovní na 1924 . . . . . . . . . . Kč 110.25, 
phstoupí-li k tomu 20.0% přirážek. . Kč 220.50, 

nese dům břímě daně s přirážkami . Kč 3·30.75. 

Stejný domek v místě p'Ůdrobeném dani třídní , 

t?; lařl8;dělllý Ise 3 ImÍlst:nolstmi ohYltnými do k ,aJtais;tru 
daně třídní podle XIV. třídy tarifu, a to .od 1. 
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ledna 1922 zvýšeného. . . . . . 
s přirážkami Iondovními 20.0%. . 

nese v r. 1924 břímě daně celkem . 

· Kč 9.-, 
· Kč 18.-, 

· Kč 27.-, 
HOlzdíllná:lelŽlttOlS1tí lv nepf'olslpě'c1h Idomku p'od:ro'

beného dani činžovní činí ročně 303 :Kč '75 h, čili 
daňové zatížení jeho je více nežli dvanáctkráte 
vMší nežli daňové z:aUžení Idomlku d:ruhéh(). 

T)vaha vŠ1a.k, že ke zjištění činžovní hodnoty je 
třeba srovnávacích objektů, kterých na venkově 
buď vůbec není, aneb je jich příliš málo a ne
vh{)dných, dále že ukládání činžovní daně vyža
dovalo by každoročního podávání činžovních při
znání, čímž ukládána by byla poplatníkU! poměr
ně obtížná povinnost, s druhé strany pak, že slo
žité úřední jednání o podaných přiznáních, vy
dávání každoročně platebních rozkazů a vyřizo
vání odvolání způsobilo by úřadům vyměřovacím 
práci, která by nebyla úměrnou s poměrně malou 
a neměnící se užitkovou hodnotou nepronajatých 
budov venkova, byla pohnutkou zákonod. sboru, 
že rozhodla se nikoli pro všeobecnou daň činžov
ní, jak·ožto jedinou, jakkoli zmíněná stejnoměr
nost d{) všech důsledků provedená by toho vyža
dovala, nýbrž dala přednost tomu, aby zachovány 
byly ·oba druhy daně domovní, totiž daň činžovní 
a daň třídní, ovšem tak, aby dařl činžovní z;au
'jala místo dominující, kdežto daň třídní jako 
pouhá náhražka daně činžovní zatlačena byla na 
místo podřadné. 

K tomu konci byl okruh daně činžovní proti 
dosavadnímu právnímu stavu rozšířen. 

Zákon snižuje pro Prahu, Brno, Bratisl.avu daň 
čtnžoV!IlÍ z 1951s% na 12%, v ,olstatních měste,ch 

z 12%.% na 8%. Tato úleva byla by však všude tam, 
kde ' jsou přirážky malé (Praha, Brno), pohlcena 
zrušením zákazu zvyšovati přirážky k činžovní 
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dani, zrušením srážky zvýšených přirážek a po
volením zvýšení samosprávných přirážek na výši 
přípustnou podle § 1. odst. 1 a 2. vlád. návrhu 
O' úpravě finančního hospodáření svazků územní 
samosprávy. 

Toto prokazují následující výpočty: 
Dům v Praze. Nájemné 10:000 Kč (bez obec. 

přirážek). Osvětlení schodiště 4 žárovkami. 
1. Dnešní zdanění (před reformou). 

Nájemné . . . ..... . 10.000 Kč 
Přípustné srážky : 1. Osvěilení 

(paušál) 4 žárovky pO' 110 Kč 440.-
2. 7% srážka zvýšených přirážek 669.- 1.109 Kč 

Základ pr'o činž. daň . . 8.891 Kč 
Činžovní daň 1,95 /

6
'%' . 1.763, Kč 

Přirážky 136% . . . . 2.398 Kč 

Celkové zdanění. . . . 4.161 Kč 
H. Zdanění (po reformě). 
Podle vlád. návrhu zrušují se odpočetně ~rážky: 

náklady osvětlovací a 7% srážka zvýšený,ch 
přirážek. 

1. Samosprávné svazky (země , okresy a obce) 
nesly by samy úbytek dosav,adního výnosu přirá
žek, který jest důsledkem snížení základny . při
l'ážkové, t. j. snížení činžovní danE'. 
Činž'ovní d 'aň 1,2% (z 10.DOO :Kč 
Přirážka 136% 

Celkové zdanění . 

. 1.200 J\č 

.1.632 Kč 

. 2.882 Kč 
Dnešní zdaněni . 4.1\61 Kč 

Tudíž podle návrhu vládního menší ' 
zdanění o . . . . . 1.329 Kč 
,2. Samosprávné svazky nemohou však nésti 

úbytek přirážek, aby si zachovaly dnešní výno~ 
6vých přirážek, budou nuceny zvýŠiti přirážky 
ze 136% na 20'0%. 
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Činžovní daň 12% (z 1'0.000 Kč) . 
Přirážky 200% 

Celkové zdanění . 
Dnešní zdanění . 

· 1.200 Kč 
· 2.400 Kč 

· 3.600 Kč 
· 4.161 Kč 

Tudíž podle návrhu vládníhO' menši 
zdanění o. . . . . . . . . 561 Kč 

Samosprávné svazky se však nespokojí jen 
~ udržením dosavadního výnosu svých přirážek 
a jistě použijí práva jim vyhrazeného § 1, odst. 
1. ·a 2. vl. návrhu o úpravě fin. hospodářství a 
~výší přiráŽky do nejvýše přípustné míry, t.. j. na 
235%. 
Činžovní daň 12%. . . . . . . . . 1.200 Kč 
Přirážky, a to zemské 816% v dosavadní 

výši, 155% obec. a okre~ . podle návrhu, 
celkem 241 % . 2.892 Kč 

Celkové zdanění. . . 
Dnešní zdanění 

.4.092 Kč 
· 4 . .161 Kč 

Tudíž menší zdanění než dnešní jen o 69 Kč 
Tedy při nájemném Kč 10.000 činí daňová úieva 

toliko 69 Kč. Podobné výpočty budou pro Brno 
a-jiná města, kde jS'QU nízké přirážky. 

Proto, má-li vůbec smyslu v Praze, Brně, čí 

uvedených ,měs.tech vládní návrh zá,kona o dani 
čmžovnÍ, pak jest nutno:. 

L Zachovati platnost zákona č. 170 Sb. z. a n . 
z r. 1'919 o zákazu zvyšovati eamosprá:vné při

rážky k činžovní dani. 
2. Zachovati platnost zákona Č . 164 ř. z. z r. 

] 912 o srážce zvý'šených přirážek, a 
~. snížiti daň činžovní. 
Z těchto pOŽJadaNků, jež klad,ly organisace 

domovního majetku, podařilo se ve výboru koa
lovaných stran a pak ve sněmovně prosaditi 

185 



nezvyšite'lnostl '~amosprávných přirážek až do 
konce roku 19311 a snížiti sazby činžovní daně 
v místech spojených s Prahou a Brnem 01 9% 
do 11% mezi roky 1927--1930. 

Oddíl J. 

Společná ustanovení činžovní a třídní daně. 

Předmět a podmět domovní dan~. 

§ 117. 

Domovní dani pod'foheny jsou všeeh:ny hu
dovy ,spojené pevně se zemi neho v zemi, zří
zené k trvalým účelům, i 88 zastavěnou jimi 
plochou a nádvořím (§ 96, č. 3.). 

Dosavadní právo nemá definice budovy; na Slovensku 
a . v POdkarpatské Rusi jen příkladmo určuje se před
mět daně domovní, kterým je: 

a) každý dům obytný, 
b) · každé jiné stavení stálého charakteru (zák. č l. 

VI/1909 § 1). 

Podle judikatury býv. rak. správního dvoru soudního 
sluší "budovami " ve smyslu dosavadních ustanovení 
o dani domovní rozuměti stavby, jejichž prostory jsou 
podle předpisů staviteslství uzavřeny stěnami, podlahou 
a střechou a které jsou způsobilé sloužiti lidskému 
bydlení a účelům pracovním nebo hospodářským. (Ná
lezy ze dne 9. března 1906 č. 2779, B. 4348; ze dne 12. 
listopadu 1910 č. 11.280 B. 7870; ze dne 25. června 1912 
čís. 6730 B. 9015; ze dne 6. prosince 1917 Č. 30.635 B. 
11.649 aj .) 

Definuje-li návrh budovy jako stavby spojené pevně 
se zemí nebo zřízené i v zemi k trvalým účelům, pře
jímá dosud platné právo a praksi. Ježto k pojmu bu
dovy shodně s § 297 rak. obč. z. vyžaduje, aby stavení 
bylo zřízeno k t r val Ý m ú čel ů m, nejsou stavení 
přechodného rázu, jako na př. stavení zřízená k účelť'lm 
a na dobu provádění stavby, pak stany, výstavištní pa
vilony, jež se po skončení výstavy neb veletrhu odklí
zejí, dále plovárny a pod. budovami; ježto dále vy
žaduje, aby stavení provedeno bylo n a zem i n e IJ o 
v zem i jsouc pevně s ní spojeno, nejsou budovami 
movitosti jako: obývací vozy, vagony železniční, lodní 
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mlýny, stavby na vod~ pl?v?uCí , _tyt~ i _ l~~y~ jsou trv~~~ 
ku břehu připoutány , ja},wz 1 kdyz naleZejl jako vedlejSl 
objekty ke stavení stojícímu na břehu. 

V osnově byl "trvalý účel'" vymezen blíže tak, že 
bud'ova nebo stavba má sloužiti bydlení, hospodaření a 
výdělku. Výbor rozpočtový uznal, že tohoto výčtu není 
třeba. 

§ 118. 

Budovy zdaňují se buď podle činžovního vý
těžku, aneb,' podle počtu obytných místností; 
podle toho je domovní daň dvojí: 

a) daň činžovní (Oddíl TL), 
b) daň třídní (Oddíl III.). 

§ 119. 

(1) Domovní daní jest povinen vl.astník nebo 
trvalý poživatel budovy. 

(2) Trvalému poživateli budovy je na roven 
postaven doživotní poživatel. 

(3) Při dílčím vlastnictví stíhá daňová povin
nost každého vlastníka dílu dom-u samostatně, 

předpokládajíc, že počátkem účinnosti tohoto 
zákona rozdělení domu tu již bylo a že činily 
díly domu ,také zvlá,Š'tní knihovní tMesa. 

(4) Stojí-li budova na cizí půdě neb na cizích 
zdech (superedifikát), je daní z ní povinen její 
poživatel. 

\5) Kde se v tomto zákoně mluví o vlastníku, 
rOizumí se jím, pokud není vý,slovně něco jiného 
ustanoveno, také ostatní osoby, uvedené v tom
to paragrafu. 

Daň domovní předpisuje se podle návrhu z:ikolla 
vlastníku anebo trvalému poživateli budovy. il~ta])o
vení to shoduje se s dosavadním právním stavem; 
novým jest v zákoně, že trvalému poživateli, kterým 
je dnes pouze beneficiát a držitel· svěřenství, jest na 
roveň postaven doživotní poživatel (nikoli pouhý usuář). 
Ustanovení to jest odůvodněno slušností, aby platil daň 
z budovy, kdo do~iv9tní požitky z ní bere. 
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§ 120. 

(1) Dall předpisuje se zpravidla na kalendářní 
(berní) rok, a to pro každou samostatnou bu.
dovu zvláště s výjimkami § 119, odst. 3. a § 161, 

odst. 4. 
(2) ,Pro předpis jsou rozhodna vlastnická neb 

požívací práva podle stavu 31. prosince · roku 
be-ruth-O'; iSkon6la-li Is,e daňO'vá po,vtnn.o'Slt (§ 122) 
Míve, podle stavu při jejím zániku. 
Předpis daně domovní pro každou samostatnou bu

dovu není novotou. Novum jest výjimka v § 161, ·odst. 4. 
Místo přiznávky na 2 leta zavádi se přiznání na každý 

kalendářni rok zvlášť. Aby to majitele . domu příliš neza
těžovalo, připustí finanční správa v prováděcích naří
zeních, aby v tom případě, když se v nájemných po
měrech ničeho nezmění, mohl majitel domu své při
znávkové povinnosti učinit zadost tím, že napíše do 
formuláře: zůstává vše nezměněno jakO v roce předchozím. 

Počátek a ko~ec daňové povinnosti 

. Daňová povinnost nově vzniklých budov neb 
součá~tek jejich počíná se: 

a) u daně činžovní dnem, skutečného použití 
aneb, byly-li od daně osvobozeny, dnem jdou
cím po dni, kdy daňové osvobození zaniklo; 

b) u daně třídní od příštího kalendářního 
roku, který jde! po skutečném\ použití stavby, 
neho při zániku daňového osvobození od pří-
štího dne. 
Počátek povinnosti daňové při dani činžovní jest dán 

dnem skutečného použiti budovy (její části) nebo dnem, 
který jde po zániku daňového osvobození. Tak je i po
dle práva dosavadniho. V pojem "skutečného použiti" 
zahrnujíc se také fakt, že počal poplatníku plynouti 
z objektu výtěžek činžovni ještě před užívánim jeho, 
na př.: Objekt byl pronajat, nájemné platí se ode dne 
smlouvy nájemní, nájemník však nastěhuje se později. 
Povinnost, oznamovati k účelům daně činžovní počátek 
užíváilí budov (jejich částí) nově zřízených, je stano-
vena výslovně (§ 124). 
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U daně třídní počíná povinnost daňová_ od příšt~~~ 
kalendářního roku, který jde po skutecIl;ém PO_,!-Zl~l 
stavby nebo při zániku daňového osvobozem od pnštl
ho dne, čímž návrh zákona 'zachovává dosavadní stav. 

§ 122. 

(1) Daňová povinnost se končí: 
a) u daně činžovní dnem: 
1. kterým budova zanikla nebo 
2. kt8iI'ým byla za přičinou zbourání vyklize-

na nebo 
3. kterým se počíná dočasné neb trvalé osv-o-

b o'z:ení je1j í od ,daně; 
b) u daně třídní projitím kalendářního roku, 

kdy nastal, pokud .se týče byl oznámen pří
slušný případ evidenční (§ 1166); v případech 
pak, kde se započalo dočasné o~v'Ůbození od 

daně, dnem předchozím. 
(2) Omezují-li se skutečnosti v od~t. 1. pod 

č. 1. ,až včetně 3. uvedené na část budovy, za
niká daňová povinnost pouze pokud se . týče 
daně, připadající na tuto část. 

§ 123. 

Vyklizení budovy (její části) nařízené policií 
stavební po·suzuje se jalm zánik; zrušení vykli
zovacího nařízení neb opětné užívání po odstra
nění závad jako vznik budovy. 

§ 124. 

{1) Den, kterým nastalo skutečné užívání nově 
zi'ízených budov neb jejich částí, oznámiti dluž
no k účelům daně činžovní písemně u přísluš~ 
ného vyměřovacího úřadu do 16 dnů. 

(2) Opominutí oznámení podle 'odstavce 1. mů
že býti potrestáno pařádkoV'ou pokutou, pokud 
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nezakládá skutkové povahy jinakého trestného 
činu podle tohoto zákona. 

(3) O povinnoE!ti oznamovati změny v před
mětu daně třídní ' jedná .§ 167. 

§ 1215. 

\1) StavebnÍ! přeměny, jimiž budova dosud 
daní nepovinná stal.a se daní; povinnou,; posu
zují se :jako zřízení nové budovy; přeměny sta
vební p.ak, jimiž budova dosud daní povinná 
stala se daní nepovinnou, posuzují se jako zá
nik bu.dovy. 

(2) Vzniknou-li Ifysickým rozdělením budovy 
díly úp.lně samostatné, posuzují se jako budovy 
nově zfÍzeJlé:a :naopak) sloučí-li se 'E!tavební 
úpravou dvě' nebo více ·s.aInostatných bud-ov 
v jednu, posuzuja se taková stavební přeměna 
jako zánik těch budov, které s jinou splynuly. 

§ 125 pojednává o případech, · ve kterých stavební pře
:t;r.t~ny . způsobily změnu daňově-právního posuzování, ať 
JIZ o?)elct dosud dani nepodrobený (na příkl. továrna, 
s~ladI.stě, stodOla) stal se budovou dani povinnou (obyt
n~ dum) aneb naopak objekt dani povinný (Obytný 
d~m) stal se v celém rozsahu stavením dani nepovin
nym, dále v případech, když fysickým rozdělením bu
dovy neb sloučením několika samostatných budov v jed
nu, zvětší nebo zmenší se počet daňových objektů. 

Výjimky a trvalá OsvoboilenÍ. 

§ 1216. 

Z dOlmovní daně .l ISOU vyňa,ty: 

1. státn~ budovy, pokud slouží za sídlo presi
denta republiky, 

2r. státní budovy a jich části, pokud slouži 
účelům v § 127, č. 1., 3.~6., vyznačeným nebo 
veřejné dopravě, 
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3. budovy cízích E!tátů, užívané diplomatický
mi zástupci .a konsuly z povolání, pověřenými 
u vlády republikYČeskCtslovenské, pokud 'trvá 

vzáj emnost, 
4. budovy a jich části, kterým přísluší osvo

bození podle státních smluv, 
5. budovy a jich části, pokud slouží veřejné 

bohoslužbě náboženských společností uznaných 
státem, pak budovy a jejkh částů, sl,ouž,ící za 
úř,adnvny osolb, jež jlsou pověfeny duchovní 
správou společností nábož·enských státem uzna
n)Tch nebo vedením matrik, 

6. budovy hf'hi;tnvní, 

7. budovy (čás'ti budov) pojišťoven zřízených 

podle zvláštních zákonů, sloužících výlučně 

a trvale účelům sociálního pojištění zaměstnan
ců pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří 
nebo pojištění osob samostatně hospOdařících 
pro případ invalidity a stáří nebo nemocenské
mu pojiště:nJ veřejných zaměstnánců, 

8. budovy (rsam,ostatně použivatelná křídla 

budov, celá. patra) sloužící výlučně ~ Úvale 
ja,ko provo1zovny a skladiště účelům výroiby; 
součásti sloužící za naturální byty osob obsta
rávajících správu a hlídku těchto budov, pak 
S'oučáJsti s,loužíd účelům kanceláiíským a mani
pulačním podniku v budově provozovaného ne
jsou vynětí z d,aně na překážku, jestliže podl.a
hová plocha těchto všech prostor dohromady 
ne,př,e,s.ahuje X ceUwvé podl,aho·vé plochy bu
dovy (samolS;ta:tně používatelného kříd'la, ce
lého patra). 

Zákon 'upravuje výjimky z daně a trvalé osvobození 
zakládá se v celku na dosavadních právních a skuteč
ných pom~rech; je však v něm uplatněna zásada, že 
pro vynětI z Janě neb trvalé osvobození rozhodným 
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má býti jedin-ě ú čel, jemuž budova slouž~ a nikoli 
povaha daňového subjektu. Zásada sro,nává se s po
vahou daně domovní jakožto daně reální, objektivní. 

Na druhé straně zákon vynětí z daně a trvalé 
osvobození podstatně rozšiřuje v tom směru, že obsa
huje vynětí z daně budov (samostatně použivatelných 
traktů budov) sloužících výlučně a trvale účelům vý
roby. Pro vypuštění z daně budov továrních byly smě
rodatnými jednak úvaha, že nadále nelze držeti dosa
vadní stav nespravedlivého rozvržení daňového břemene, 
když jedna nepronajatá továrna v místě A dani čín
žovní podléhá a jiná začasté, těsně vedle ní nebo naprotí 
Bí stojící stejná budova je vůbec domovní daně prosta, 
protože stojí v místě B, všeobecné dani činžovní nepod-
robeném; jednak zřetel k výrobě, která ve státu, od
kázaném na vývoz, vyžaduje podpory. 

Mají-li pak býti z daně vypuštěny stavby průmyslové, 
nutno ze stejn)'ch důvodů , za stejných předpokladů sprostiti 
od daně provozovny živnostenské a zemědělské. 

§127. 

Trvalé' osvobození přísluší budovám (částem 

bUdov), které neriáležejí státu,pokud slouží 
výlučně a trvale: 

1. účelům státní nebo veřejné správy vůbec 
a ubytování vojska, 

2. účelům Společnosti Československého čeri:
veného kříže, 

3. 'jako veře~jné nemocnke nebo ve'řejné' ústavy 
s.loUiŽící zdra vo'tnictví nebo z a;opllltřeních udých, 

4. jako veř~jné lidumilné a dobročinné ústa
vy, sledující podobné účely jako ú~tavy pod 

oč. 3. zmíněné, na pI;. ústavy pro slabomyslné, 
na.lezince, sirot.čince, opatrovny, ústavy pro 
slepce, hluchoněmé a pod., 

5. j,ako ÚlstaJvy 'vyučoviad la vý,c'ho'vné ISlp~3JVO'
vllIné he,z výděle,č\Ilý,ch účellů vefe1jný:mi ik,o,rpo'
rac·emi neh Ina.decemi.; Isem >nálelŽlí té!ž lVěidec!ké 

akademie, mus,ea, veřeljlIlé kmlilmlVny, hvě/zdllir

ny, Is!tud·e\Il1:istké k,o'lelje, ID1telmáty ,a IPod., 

6. ~laJ{lo IturiJslti.cké útulny. 
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§ 1'28. 

(1) Ministerstvo financí může i v jiných pří

padech, než které má na mysli § 1'27, povolovati 
osvobození budovám (částem budov), které slouží 
výlučně a trvale úč·elům veřejným, dobr,očin

ným nebo všeužitečným, předpokládajíc, že při 

činnosti k těmto účelům směřující nedosahuje 
se výtěžku vůbec nebo se dosahuje jen výtěžku 
poměrně nepatrného, pa.k budován památným, 
jichž nikdo nepoužívá. 

/(2) -Osvobození může býti povoleno také čá

stečně, jen na určitou dobu nebo z,a určitých 

podmínek. 

Podle tohoto ustanovení mohou býti trvale od daně osvo
bozeny veřejné, dobročinné a všeužitečné ústavy, i když 
jsou chovancům pHstupny nikoli zcela zdarma. 

Omezití osvobození jen na zcela bezplatné dobročiuné 
ústavy mohlo by vésti v mnohých pi'ípadech ke tvrdo
stem, poněvadž se částečná úplatnost za výhody posk~ý 
tované od ústavů takových začasté doporučuje. Po té 
úvaze pi'ipouští zákon osvobození budov zmíněných ústavú , 
které pří své činnosti neuosahují buď výtěžku vůbec, 
nebo jen výtěžku poměrně nepatrného. 

Ústavy takové ovšem vystupují v rlhných formách 
s četným odstupňováním všeužítečnosti, takže nějaké 
všeobecné osvobození jich by vedlo pi'íli š daleko, s druhé 
strany pak přiI"knutí osvobození takov:\' mto ústavúm ne
znamená v l astně nic jiného, nežli podporu z peněz státu" 
země, okresu, obce; musí proto býti učiněno rozhodnutí 
o osvobození záVislým na výsledku zkoumání pi"ípad od 
pi'ípadu, zasluhuje-li dotčený ústav hledíc k jeho čin
nosti, aby byl z veřejných peněz podporován. 

Rozhodovati o tom v jednotlivých pHpadech pI'íslušeti 
má podle zákona ministerstvu financí, čímž budou jed
notné nazírání na věc a stejnost rozhodování zabez
pečeny. 

Poněvadž není možno pro výjimky z daně a trvalé 
osvobození stanoviti vůdčí zásadu, neuvádějí se v něm sy
stematicky skupiny budov, jimž má vynětí z daně a 
trvalé osvobození příslušeti. 

Jestliže pi'ípouští zákon osvobození od daně budov pa
mátn)' ch, jichž nikdo nepoužívá, sleduje tím účel zacbo
vati je v zájmu vel'ejném. Pi'icházejí tu v úva?u .. budo~! 
dějinně důležité a umělecky cenné. Opatrovám JIch Zl'l
zencí nebylo by ovšem pokládati za užíváni. 
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§ 129. 

Vynětí zdaně / (§ 1126), pokud se týče osvo
b.ození .od daně (§,§ 127 a 128) zahrnuje,: 

11,. u etátních budov a u budov cizích států 
služební byty, kterých zaměstnanci užívati jsou 
povinni v zájmu služby, 

2. v ostatních případech vyjma ustan.ovení 
§ 126, Č. 8. místnosti téhož druhu v d.otčených 
budovách, pokud , jsou s účely, o které se, vynětí 
z daně neb trvalé .osvobození .opírá, ve sp.ojito
sti a v rozsahu, jakého tat.o spojitost nezbytně 
vyžaduje; to platí zejména o os.obách pověře
ných vedením eprávy, .opatrováním, ošetř.ováním 
a pod. 

Toto ustanovení připouští vynětí z daně a trvalé osvO-' 
boz~ní. od _. da~ě bytů služebních, t. j. bytů, jichž jsou 
pOVlllm uz~vatl z~městn~nci, .v zájmu služby. V příčině 
těchto bytu, ktere mUSI byt! v budově z daně vyňaté 
nebo tl'v~Je osvobozené, nečini se rozdil byly-li pi'enechá
ny úi'edníktlm nebo zi"ízencům zcela zdarma aneb za čá
stečný plat in partem salarii, který se koná obyčejně 
formou zadržené částky pi"íbytei:ného místního přídavlcu 
nebo služného, ' 

Slt~žebníbo bytu musí _v budově v phpadech, jež má na 
mysl! § 1.2~, c. 2., vyzadovati nezbytná poti'eba na pi'. 
v nemocmCI, bytu správce, lékařů, opatrovníků' v ústa
vě, který pHjímá a vydává peníze (nemoce~ská po
klauna) , bytu pokladníka; ve školní budově bytu ředitele 
a školníka, v továrně bytu správce a vrátného. Dále slu
žební byt musí býti lJoměrům co do velikosti přiměi'eným 
t. j. nemá lJi'esahovati nezbytnou míru poti'eby. ' 

§ 130. 

!(1) Vynětí z daně a trvalé osvobození nepří
sluší bud,ovám ,(částem budov), které jsou v uce
lům §§ 12,G~128 za nájemné přenechány; za ná
jemné se však nepokládají náhrady poskyt.ované 
E'tátem za užívání budov (jejich částí) k účelům 
státním nebo veřejným vůbec, náhrady poskyto
v.ané podle přísl1,lšných ustanovení .o ubyt.ovánf 
vojska a platy ošetřovanců v ústa vech (§ 127, 128). 
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,(2) Přenechá-li oprávněná osoba byt daně pro
stý (§ 129) třetí oS.obě, předepíš,e se z úpla:ty neb 
z nájemní hodnoty (§ 153) příelušná daň vlast
níku domu, který ji může přesunouti na os.obu 
oprávněnou . .o takovém přenechání má učiniti 
vyměřovacímu úřadu Dznámení do 15 dnů číta
jíc ode dne, kdy nastalo. 

,(3) 'Opominutí toh.oto oznámení může býti po
trestáno pořádkovou p.okutDU, pokud nezakládá 
skutkové p,ovahy jinakéh.o trestného činu podle 

tohoto zákona. 
Shodně s dosavadním stavem nepříslu~í trvalé osvobo

zení budovám (jejich částem), které jsou k účelům 
vyznačeným v §§ 126-128 pronajaty. Za nájemné se 
však nepOkládají náhrady · nesené státem za užívání 
budov k účelům státním, při nichž zisk je vyloučen, 
na pl'. pouhá náhrada nákladů udržovacích nebo ná
hracla poskytovaná státem podle ustanovení o ubytování 
vojska, pak platy ošetřovanců v ústavech veřejných _ .ve 
výměře stanovené autoritativně a v ústavech dobroclll
ných a všeužitečných, nestačí na náhra du r ežie. 

§ 18 zák. o ubytování vojska ze dne 11. červ~a 187,9 
č. 93 ř. z. zní: "Budovy, které se trvale věnUJI ObCl, 
okresem zemL neb osobou soukromou účelům ubyto
vání v~jska za náhradu stanovenou tímto zákonem, 
jsou po dobu tohoto věnování od daně domovní osvo
bozeny." Obclobné ustanovení má zák. čl. VI/1909 § 28 
lit. a), který se odvolává na vojenské ubytovací zákony 
z r. 1879 a z r. 1895. 

Odst. 2. upravuje případ, že osoba oprávněná, t. j. 
osoba, které pHsluší v budově daněpr?sté slu,žeb!lí byt, 
tento zcela neb z části za úplatu nebo I bez Ul prenechá 
osobě třetí, které by jinak nepříslušel. Ježto tím. ztrácí 
byt' ten vlastnost bytu služebního a tí.m vstupuje do 
povinnosti dani i:inžovní , předepíše se z dotčené úplaty 
neb z nájemní hodnoty příslušná daň sice vlastní}m 
stavení tento ji však může přesunouti na osobu oprav
něnou 'která byt zcela neb z části přenechala . Sub
jekten~ daně musí i v tomto případě býti vlastník sta-
vení, poněvadž jde o daň reální. 

§ 131. 

(1) Výjimky a osvobození, kteráž nejsou v S.oU
ladě s ustanoveními §§ 12~130, pozbývají plat
nosti, počínajíc dnem účinnosti tohotD zákona. 

,(2) R výjimkám § 126 dlužn.o přihlížeti z po-

vinnosti úřední. 
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1(3) Za trvalé osvobození podle §§ 127 a 128 
dlužno\ žádati. Žádostí s poti'ebnými doklady 
buďtež podány u příslušného vyměřovacího úřa
du do 30 dnů, počínajíc dnem, kdy E'e skutečné 
užívání počalo. 

(4) Žádost, která nebylo doklady řádně opa-
třena, se straně vrátí, .aby ji do přiměřené lhůty 
doplnila; učiní-li tak, pokládá s,e za včas po-
danou. 

(5) V případech § 1127, pokud se týče § 126, 
pi'ísluší rozhodovati vyměřovacímu úřadu, z je
hož rozhodnutí lze se odvolati k finančnímu 
úřadu TI. stoUice, jenž rozhodne s konečnou 
platností. 

Zde zákon rozlišuje z důvodů správně-technických 
výjimky z daně ex ipsa lege (§ 126), k nimž dlužno hle
děti z moci úřední, a trvale osvobození (§§ 127 a 128), 
které povoluje úi'ad na žádost strany, upravuje pak 
v §§ 131 a 132 Í'Ízení o povolení trvalého osvobození. 

§ 132. 

Osvobození trvá po dobu, po kterou jsou dány 
zákonné podmínky osvobození a to: 

a) byla-li žádost včas podána, od počátku sku
t'3čného užívání, 

b) byla-li však opožděně podána, počátkem 
kalendáí'ního čtvrtletí, jež jde po dni podané 
žádosti, a končí se buď pronájlnem anebo užívá
ním budovy (části budovy) k jiným účelům. 

§ 133. 

(1) Vlastník jest, povinen oznámiti do 30 dn 
u příslušného vyměřovacího úřadu změny v po
měrech, které nárok na osvobození mění nebo 
zrušují; opominutí tohoto ,oznámení můž'e býti 
potrestáno pořádkovou pokutou, pokud nezaklá-
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dá skutkové podstaty jinakého trestného činu 
podle tohoto zákona. 

(2) Vyměř,ovací úřad jest ·oprávněn přesvědčiti 
se kdykoliv, zda trvají nadále poměry, jež osvo
bození odůvodňují. 

(3) Trvalé osvobození neosvohozuje od povin
nOE'ti podati přiznání, požádá-li o to vyměřovací 
úřad. 

Zde zákon ukláclá vlastníku (trvalému poživateli) 
trvale osvobozeného objektu povinnost oznámiti změny 
v poměrech, které mění neb zrušují titul osvobozovací, 
a dávit úřadu vyměi'ovacímu právo kontroly i právo 
odvolati osvobození povolená neprávem jakož i osvobo
zení buď vůbec nepříslušející neb nepi'íslušející v pů-

. vodním rozsallU. 

Docasné osvobozeni od domovní daně. 

§ 134. 

(1) Z důvodu stavby pov'oluje se pro stavby, 
které byly započaty po 31. prosinci 1926, dočasné 
osvobození od daně a přirážek, a to pro: 

a) novostavby, to jest zřízení nových stavení 
na pOlzemdch před tím nezalsta.vělných; 

b) přístavby, to jest zvětšení dosavadních sta
vení vé ~měr~ vodorovném na ploše před tím 
nezastavěné, zřídí-li se stavbou nové celé míst
nosti, uzavřené stěnami; 

c) nástavby, to jest zvýšení dosavadních sta
vení zřízením nových pater; 

d) úplné přestavby, zbourají-li se dosavadní 
stavení v celém rozsahu až na po·vrch zemský 
a postaví znovu; 

e) částečné přeE'tavby, zbourají-li se celá sa
mootatně použivatelná křídla stavení ve všech 
patrech i 8 půdou až na povrch zemský, nebo 
celá patra i s půdou, a vystaví-li se na jejich 
místě křídla nebo patra nová. 
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(2) Osvobození od daně vztahuje se vždy jen 
na celé nově postavené místno-sti. 

(3) Pro budovy postavené pouze na určitou 

dobu nepovoluje se dočasné osvobození od daně. 
(4) Trvalé úlevy z důvodu etavby, vyplývající 

z dosavadních zákonů a záležející v používání 
zmírněných daúových sazeb, pokud jsou pro po
platníka s výhodou, potrvají v platnosti ještě 15 
let od počátku účinnosti tohoto zákona. Srážka 
na dani třídní podle § 3, Č . 3. zák. Č. 242/1911 
ř . z. , se zrušuje. 
Účelem dočasného osvobození od daně clomovní, které 

za hrnuje v sobě též osvobození ode všech jakékoli jmé
no majících přirážek jest podpora stavebního ruchu, aby 
obyvatelstvu opatřeny byly laciné a zdravé byty a pro
vozovny dostatečnou měrou. 
Věcné předpoklady pro dosažení dočasného osvobození 

přejímá zákon z dosavadního práva (ze dne 28. prosince 
1!l11, č . 242 ř . z. a zák. čl. VI/1909 § 29 a násL); osvo
bození povoluje se pro novostavby, přístavby, nástavby, 
upln é a Č1.Í s tecnó přestavby .. 

Ochranu III áv nabytých na dočasná osvobození ply
noucí ze zv láštních zákoni'! , pokud již nevypršel a, 
zabezpečuje odst. 4. a čl. III. uv. ustanovení. Že se zru
šiti má srážka na dani třídní podle § 3., Č. 3, zák. z r. 
1911, č. 242 ř . z., která pro nepatrnost (10% a 20%) jest 
pro poplatníka bez významu, úi'adům však způsobuje 
značnou pr:ici, a že se, časově omeziti má používání da
ňových sazeb tarifů A" B , C zák. ze dne 28. prosince 
1911, č . 242 L z. a sazeb podle § 1, odst. 2., zák. ze dne 
30. března 1920, č. 209 Sb. z. n., kteréž při navrhova
ných sazbách daně činž o v ní ztratily z větší části vý
znamu, navrhuje se za účelem zjednodušení ukládacích 
prací. 

§ 135. 

(1) Dočasné osvobození povoluje se ode dne 
dokončení stavby do příštího kalendářního čtvrt
letí a odtud na 6 let. 

(2) Bylo-li některých částí stavení užíváno 
dříve , nežli celá stavba byla dokončena, jsou 

_ podrobeny zdanění až do dne, kterým dočasné 
.oS\ obození od daně byl,o povoleno. K užívání 
stavby podmíněném'u jejím prováděním ~e při 
k,m nehledí. ' 
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Doba osvobozovací činí v Čechách, na Moravě a v e 
Slezsku !)odle dosud platných zákonů - nehledíc k e 
speciá lním zákom'lm osvobozovacim, vydaným ze zvlášt
ních podnětů pro jednotlivá místa -: 

24 let pro domy dělnické, osvobozené od daně domovní 
a 5%ní (zák. ze dne 8. července 1902, Č. 144 ř. z.); 

6 let pro novostavby, přístavby, nástavby a přestavby 
vůbec a 

10 let Dro určité druhy staveb v přechodné době (zák. 
ze dne 28. prosince 1911, Č. 242 ř. z.); 

20 let pro nové stavby (i kvalifikované přestavby) pro 
stavby domů s malými byty, přístavby a nástavby (zák. 
ze dne 30. března 1920, Č. 209 Sb. z. a n,) ; 

50, pokud se týče 30, pokud se týče 25 let let, pro 
stavby s malými byty (zák. ze dne 11. března 1921, Č. 
100, ze dne 27. ledna 1922, Č. 45, ze dne 25. ledna 1923, 
Č. 35, a zák. ze dne 7. března 1924, Č. 58 Sb. z. a n. 

Na Slovénsku a v Podkarpatské Rusi bylo zák. čl. 
VI/1909 § 31 stanovena řádná osvobozovací doba jednak 
podle povahy stavby, šlo-li o novostavbu a přístavbu, 
!leb šlo-li o pi'estavbu, jednak podle místa, kde stavba 
byla provedena, na 15-12, 12-10, 10-8 let. 
Nynější doba s abnormálními poměry ve stavebnictví 

(neobyčejná výše stavebních nákladů zpťt S Obellá deval
vací měny) je pro stanovení osvobozovací lhůty svrcho
vaně nepříhodná, neboť jak známo, ani 50leté osvobození 
od daně a všech přirážek nemělo na ruch stavební oče
kávaných účinků. Ježto však zminěné poměry jsou 
pi'echodné, nebylo lze pří stanoveni lhůty osvobozoyací 
k nim hleděti a bylo třeba, míti na mysli jediné doby 
normální. Návrh zákona doporučuje řádné osvobození 
z důvodů stavby na dobu 6 let , kteréžto osvobozeni 
týká se jak státní daně, tak všech přirážek. 

Nepřihlíží se tu ani k místu, kde stavba vznikla, ani 
Sf; nečiní rozdíl mezi zpŮSOby stavby; až dosud - aspoň 
v sazbě - činil se rozdíl mezi přestavbou, která pravi
delně jen nahrazuje dosavadní počet bytů, a novostavbou, 
kteráž rozmnožuje počet bytů potud, že prvnějšímu druhu 
staveb se dostávalo menších výhod; proti tomu třeba 
poukázati na to, že i přestavby lze celkem pokládati za 
rovnocenné, uváží-li se, že umožnují pravidelně k v a
I i t a t i v n í zlepšení z ohledů zdravotních, policejních, 
stavebních atd. 

Výhoda ze šestiletého osvobození plynoucí jde pod
statně dále nežli dosud, poskytujíc ex lege i osvobozeRi 
od pi'irážek s,azků samosprávných. 

-Aby přestalo obtížné počítáni na dny, vyměřuje se 
doba dočasného osvobození od kalendái-ního čtvrtletí ke 
kalendářnímu čtvrtletí a na více se ještě započítává do 
ni mezidobí ode dne dokončení stavby do konce kalen
dářního čtvrtleti, což usnadniti má pi'edpis daně , který 
započne se vždy kalendářním čtvrtletím. Přebírá se tím 
ustanovení § 5 zák. z r. 1911, č. 242 ř. z., které se 
v praxi osvědčilo. (Viz poznámkU k § 121.) 

Úprava osvobození z důvodu stavby po dobu nyněj
ších poměrů, vyznačujících se bytovou nouzí, vyhrazuje 
se zvláštním zákonům. 
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§ 136. 

(1) Domům s malými byty a malými provoz-ov
nami, které byly zřízeny noV'osta vbou (§ 134, 
lit. a) neb úplnou přestavbou (§ 134, lit. d) , pří
sluší osvobození od domovní daně a všech při -

1 ážek ode dne d·okončení stavby do příštího ka
J endál'ního čtvrtletí .a odtud na 12 let. 

(2) Za domy s malými byty a malými pro
vozovnami pokládají se taková stavení, ve kte
rých l úhrnu obyvatelných podlahových pl'och 
a podlahových ploch místností věnovaných ob
cDcrlníhl, živnostenským neb jiným účelům při
padají ale-spooň dvě ttřetiny na malé byty a malé 
provoz-ovny. 

(3) Za malé byty považují se stavebně v sobě 
uzavřené byty, jejichž obytná podlahová plocha 
nepřeE'ahuje celkem 80 m 2 • 

(4) Za malé pr-ovozovny pokládají se stavebně 
pro sebe uzavřené dílny drobných živnostníků, 
obývajícich malý byt v témže domě, aneb ne
bydlí-li v něm, tak·ové dílny -o pOdlahové ploše 
do 36 m 2

• 

(5) Současné užívání dvou, nebo více malých 
bytů jednou domácností aneb dvou nebo více 
malých provowven jedním živnostníkem vylu
čuje výhody podle odst. 1. 

(6) Za domy s malými byty a malými pro
vozovnami se nepokládají: přepychový majetek 
(vily .a pOd.), pak hotely, hostince, léčebny, pen
,sioná-ty, inte'mláty a p. 

.(7) Sezonní byty nesluší pokládati za malé 
byty. 

,(8) Ustanovení § 134, odst. 4. platí tu obdobně. 

Náva.l drobného lidu do měst zejména velikých a stou
pání činže y nich zpusobily nouzi o malé byty. Zákon 
ze dne 28. prosince 1911, Č. 242 ř. z., po němž přišly zá-
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kony další, mající odstraniti bytovou nouzi, jmenovitě 
nouzi o malé byty a malé živnostenské provozovny, po
skytovaly nově zřizeným stavbám domů s malými byty 
a malými provozovnami zvláštní úlevy daňové, a to jed
nak dočas n é, poskytujíce úplné osvobození od (laně do
movní, jednak trvalé, zavádějíce nížší sazby daně čin
žovní. 

Nouze o malé byty trvá nadále, a trvá tudíž dále dťl
vod k podpoře jejich staveb výhodami daňovými. Této 
poti'ebě pi'ichází zákon vstříc doporučuje pro domy s 
malými byty a malými porovozovnami zřízené novo
stavbou nebo úplnou přestavbou, kvalifikované osvobo
zeni od daně domovní. 

Pokud se týče kvalifikace domů s malými byty a pro
vozovnami, dále kvalifikace malých bytů a malých pro
vozoven , pi'e jímá zákon ustanoveni cit. zák. z roku 
1911, dobu osvobozovací však rozšil'uje oproti obyčejným 
sbl.Ybám na 12 let, aby tím spíše účelu bytové péče bylo 
uosaženo. Osvobození dotýká se jak daně státní, tak 
všeeh pi·irážek. 

Vzorem co do doby trvání osvobození bylo tu právo 
francouzské, poskytující novostavbám obytných budov , 
vyhovujícím podminkám zákona ze dne 23. prosince 1911 
o stavbě domů s levnými byty (Habitation a bon mar
ché) osvobození od uaně domovní na 12 let. 

§ 137. 

,(1) Za dočasné osvobození od daně je třeba 
žádati. 

(2) Žádost nutno podati do 3.0 dnů ode . dne do
končení celé stavby u vyměí"ov.adho úřadu; do
klady, které dlužno k ní přiložiti, stanoveny 
budou nařízením. 

,(3) O žádosti řádně nedoložené platí ustanove
ní § 1311 odst. 4. obdobně. 

Ustanovením odst. 3., že žádost, která nebyla potřeb
uými dOklady opati'ena, se straně vrátí - aniž to bude 
míti pro ni škouEvé následky - s tím, aby ji doplnila 
do pi'iměi'ené lhťlty, která mťlže býti na důvodnou žá
dost prodloužena, přichází se vstříc stranám, práva ne
znalým, měrou dostatečnou. (§ 131, odst. 4.) 

§ 138. 

Podala-li strana žádost pozdě, povolí se do
časné -osv·obození teprve počínajíc prvním dnem 
kalendářního čtvrtletí, které jde po dni podané 
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žádosti, na zbytek doby čítané podle 1 
1., pokud se týče ,§ 136, odst. 1. § 35, odst. 

Právní újma spojena v . 
osvobození podle § 138 s .0POzdě,nym JJodáním žádosti 
vem (§ 5 zák z slovnáva se s closaavd . za 
zák. čl. VI/1909 §e

S7
d)ne 28. prosince 1911 Č. 242111~ prá-. ,r. z. a 

§ 139. , 

Na řádně doloženou v, d v, , 'v za ost nandI v .' v 

urad, uzná-li toho p t'" b " ymerovací 
zjistil podmínky dO

o
• I e ~h mIstm prohlídku, aby 

' a přezkoušel místo ~rasne o os'voJbození od daně 
plS. 

Místní prohlidka I " v 

pro osvobození ocl' d {~ z.llstění s~~tečností rozhodných 
provedena nýbr v • an , nemusi by tl v každém případě 
vyměřovadí Potř~b~~n tehda (§ 130), uzná-li toho úřad 

§ 140. 

O žádosti za ' doč ' ' 
měiíovací úřad z ,a~nve osvobození rozhoduje vy-
k finančnímu' Úř~ed~z I~oZ~Od~Utí ~ze se odvolati 
s konečnou platností. . stolIce, Jenž rozhodne 

Zoe zákon urču 'e v. v 

za .osvobození, jaJiož fnslusnos~ o rozhodování žádosti 
~:dl proti dosavadnímu °st:~ostredk~ opravném a neza

o a Podkarpatskou Rus žádn' .na uzemí mimo Sloven
e novoty. 

§ 141. 

(1) Poplatník je povinen oznámiti 
písemně neb ústně u pV' I v , do 15 dnů 

'h TIS usneho úřadu vv 
vaCl '0, že nastaly okolll' '. vymero-
zbyla vlastnosti J'ak d?Stl, kteryml budova po-

d 
o um B malým' b t 

u ati den, kdy se tak <Jt I . . 1 Y Y a 
miti' může b 't· ~ ,a o, opomme-li to ozná-

, y 1 potrestan pořádk 
pokUd nezakládá " 'ovou pokutou, 
.. opommutI skutk ' 
Jmak'ého trestného v. ove povahy 

(2) Vst ' cmu podle t-ohoto zákona 
, anovem § 133 d ' . 

o osvoboz'ení dom ~ ,? ~t. 2. platí obd'obně 
u s malYffiI byty. 

,(3) !Dočasné osvobození neosvobozuje od povin
nosti podávati přiznání, požádá-li ,o to vyměřo-
vací úřad. 

§ 142. 

1(1) Zanikne-li vlastnost domu jako dorou 
s malými byty dříve, nežli ř'ádná doba osvoho
zení (§ 135) prošla, povolí vyměřovací úřad pr,o 
příslušnou budovu osvobození od daně na zbytek 
doby v § 135 vytčené z povinnosti úřední. 

(2) Zanikne-li tato vlastnost po projití řádné 
doby osvohození, ,ale ' nežli vypršelo osv,obození 
podle § 136, odst. 1. a § 138, zaniká osvobození 
od daně dnem zániku této vlastnosti. 

1(3) Nabude-U stavba potom opět vlastnosti 
domu s malými byty, nenabývá tím již nároku 
na výhodu podle § 13,6. 

Za.nikne-li vlastnost domu s malými byty dříve, nežli 
řádná šestiletá doba osvobození prošla, povolí úi'ad vy
měřovací pro , dotčenou budovu obyčejné osvobození od 
daně na zbytek doby vytčené v § 135, a to z povinnosti 
úřední, nečekaje žádosti strany, což je pro stranu se 
zna.čnou výhodou. 

Ustanovení odst. 2. tohoto paragrafu sleduje účel, aby 
dům malobytný nebyl měněn; _ ale takovým navždy zůstal. 

Odd í 1 II. 

DAŇ ČINŽOVNÍ. 

Povi11l1ost k dani činžovw. 

§ 143. 

(1) Dani činžovní jsou. podrobeny : 
a) V ,Praze, Brně a Bratislavě , dále v léčeb

ných lázeňských místech, jakož i v soupisných 
místech, v nichž je v rozhodné době (§ 144) pro
najato{) více nežli třetina obytných místností 
(§ 1-61, odst. 2., lit. a) a b), všechny budovy; 
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b) v ostatních místech jen b d 
částečně pronajaté. u ovy zcela neb 

v '~2) Sou~isným místem r'ozumí se soubor bu 
oClslovanych samos'tatně t . , dov 
místa nezávisle. ' . J. od budov jiného 

(3) .Při čítání ' b t' , 
se km' t o y nych IDlstností podle lit. a) 

daně t~a~eos~::bo~bzytn?m z daně vyňatým a od 
, enym nehledí. 

(4) Seznam' l éčebných mist l' v , 

:~~~~erstvo financí ve sbírc:zez~~~::~ V:h~:~ 
Dani čínžovn' . 

visných místechl .lSO~, P9d~obeny všecky budov 
třetina ob tn' ' v ~lChz .l est v rozhodné době Y, v sOY: 
dovy vl'! b y~h Jnlstností pronajata dál • VICe nezh 
budovy z~~1a n~~i l~~etňs.kýCh místech' a k~n;čS:~ky. bku-

S cas ecně pronajaté ť' vsec y 
, oupísn}'m místem rozumí ' a JSou kdekoliv. 

ny~~ samostatně, t. j od bl se s.?ubor budov očíslova
tfě~'ltkO '1 :,íce než tř~tina o~~~~, Jhlllébho místa nezávisle. 

omu ucelu aby b I yc udov pronajat' hlt 
be~né povinndsti elanl ginSt~fi~né. misto pojato do ;~eo
pocet ~ronajatých Obytnýc~ m, ,.lest ~hodn'ým, poněvadž 
.posk~tu.le dostatečný počet . b~lSt~osh pozadovaný jím 
Je treba, aby byl' '" o .lektu srovnávacích .. • 
nepronajaty' ch Ž a, z,Estěna činžovní hodnota "t.lICh~ 
I ' h' , ema11 býti • h mlsnostI 
.l'y~ lázeňských místech ,vsec ny budovy v léčeb-
Cll1Z0vpí, jest odůvodněn pOJaty do všeobecné daně 
srovnavacích objektů ,~ Jednak dostatečným počt 
ními výtěžky kte é' t.l e nak poměrně vyššími Č' v

em 
POjeť b d' r u zpravidla á' lllZOV-

I U ov zcela neb čá t • ě pron Jmy poskytují 
o~tatních, srovnává se v ;o~c~ tlrona.iatých v místech 
111m stavem a povahou věci. s a s dosavadním práv-

:Aby byly zjištěny podm' k 
:~sJ,~a .do všeobe~né povin~~sJ' a~~ě zařadění so~pís~ého 
• , Jen obytne místnost' b 1 činžovní, cltah se 

PC~~letm popísným, pOdrobenÝch u~l~v, oPdatřených vlastním 
1'1 om býti čítán b nI omovní a ne .. 

trvale od daně do~ o ~tné místnosti z daně vyňat~aJl 
za; účel umožniti p~:~~. os~o~)Q~ené. Ustanovení t~ m: 
~11Istllostí, které maji lič' e l~ Cltanl pronajatých Obytných 
~e p~o z~řaděnÍ místa d~n~Šeo~a byétový , trh , jehož v)"vin 
ZOVllI pozadavkem. ecn povll1nosti daně čín-

§ H4. 

(1) Za pronajaté pokláda 'í ' 
novení § 159 b d J se s vyhradou usta-

, u ovy, které! byly skutečně' prona-

jaty dne 1. ledna roku berního, pokud se týče za 
sezony. 

(2) Pronájmem rozumí se každé přenechané 
užívání budovy (její části) za plat {§ 1~9, odst. 
1.) bez rozdílu, je-li přenechání to nájmem, pach
tem nebo jiným právním poměrem. 

'03) Deputátní byty přenechané vlastnímu ze
mědělskému dělnictvu zdarma nebo za plat vpo
čítány do mzdy v místech uvedených v § 143, 
lit. b) považují se za nepr,onajaté. 

v tomto paragrafu se ustanovuje, které budovy sluší po
kládati za pronajaté; ustanovení to shoduje se s dosavarl
llim stavem. 

Místa zcela dani činžovní podrobená. 

§ 1145. 

1(1) Od počátku působnosti tohoto zákona až do 
konce roku příštího sčítání lidu jsou podrobeny 
dani činžovnJ v místech, která byla dosud pod
robena zcela dani činžovní, všechny budovy; 
nadále rozhoduje o povinnosti k dani činžovní 
podle § 143, odst. 1. lit. a) s výhradou ustano
vení § 147 vyměřovací úřad na celé období od 
jednoho sčítání lidu ke druhému . 

(2) Jen klesne-li v tomto ,období v soupisném 
místě poměr pronajatých místností obytných 
k nepr,onajatým pod pětinu, povolí na žádost 
,obce: nebo kteréhokoli poplatníka ministerstvo 
financí, aby bylo mís.to vyřaděno ze všeobecné 
povinnosti daně činžovní, a to od příštího roku 
berního, který jde po roce, v němž žádost byla 
podána, až do konce období ,(,odst. 1.). 

Tento paragraf upravuje všeobecnou povinnost daně i:\in-
žovní pro dobu pI>echodnou, t. j. od počátku působnosti no
vého zákona až do pI-ištího sčítání lidu, lJOnechávaje pokud 
!Oe týče povilH'osil daně činžovní v místech dosud zva
ných lit. a) l. dosavaní stav v platnosti. Teprve od pN· 

205 



Řtího sčítání Udu m á v ejíti v život ustanoveni § 143 lit. 
a) . Účelem usta noveni, že rozhodnut i o zai'adění místa 
mezi místa pou.robená v šeobecné dani činžovní díti se má 
v Obd??ích ,~d jednoho sčítání l~du B;e dru~éGlll, j('~t 
ZrůSobltl větSI stálost poměrů zdanovaClch, coz je duh'
žito jmenovitě pro místa, kde se vyvíjeji poměry bytové 
těsně na hranici všeobecné povinnosti daně činžovní. 

Odstay ec 2. hlť'l1j odstraniti tvrdost, která by mohla. 
n~stati ust~n~vením poměrně dlouhého období povinno
sti daně čmzovni, kdyby počet pronájmů v některém 
soupisném místě v tomto období silně poklesl. 

§ 1,46. 

1(1) Rozhodným pro všeDbecnou povinnos t daně 
činžovní je stav počátkem roku, ve kterém se 
děje sčítání lidu. 

(2) Rozhodnutí, že byl,o místo nově zařaděno 
do v,šeobecné povinnosti daně činž,ovní, doručí 
vyměřovací úř~d obci do rukou starosty obce 
s vyzváním, :aby je uvedl v obecnou známost 
způs,obem v obci obvyklým. 

(3) Z tohoto rozhodnutí může se odvolati jak 
obe.c, tak i každý daní povinný k finančnímu 
úřadu I II. stolice, jehož rozhodnutí je konečné . 

1(4) Odvolání .má odkládací účinek. 

~tanovití .rozhodný den pro zjíštění podmínky zařadění 
mIsta do . vseobecn é povinnosti daně činžoyni bylO nutné , 
aby všehké pochybnosti v té při čině byly znemožněny . 

§ 147. 

(1) Výjimečně jest přípustno: 
1. aby dvě nebo více mlst, vyhovujících spo

lečně ustanovení § 143 lit. a) bylo "'--sloučeno 
v jeden celek, jsou-li spolu stavebně a hospo
dářsky v tak úzké spojitosti, že činí uzavřené 
sed li šitě 181 .je,-li v k,ruŽJdém z nkh ,alespoúčtvll'ti
na ohytných mílstnOrstí pronajata ; čáJs,tí míst, 
u kterých takovéto spojitosti nen~, mohou býti 
vyloučeny ze sloučení, leŽJÍ .. li ales,po-ň 1 km stra,
nou od uzavřeného sedliště ; 
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2. aby část místa, vyhovujícího podmínkám 
§ 143, lit. a), jež není uzavřeným sedlištěm a 
jejíž budovy jsou alespoň 1 km vzdáleny od uza,
vřeného sedliště, byla vyloučena ze všeobecné 
daně činž.ovní. 

(2) O sloučení a vyloučení rozhodne finanční 
úřad II. stolice a zpraví o něm všecky zúčast

něné obce ,(města); odvolání k ministerstvu fi 
nancí má odkládací účinek. 

(3) Sl,orUČen.í ,i vy-loučení nabý~á ÚČ:Lnno'sti 
rnehledk k us,tanovení § 145 - ma zhytelk ,ohd:ohí 
počátkem r,oku, jenž jde po dni, kdy o sloučení 
bylo pravoplatně rozhodnuto, pokud se týče kdy 
k vyloučení byl dán podnět. 

D~ležitou novotou proti dnešnímu právnímu stavu za
V~dl te~to pal~agTaf, ustanovuje, že dvě nebo více soupis
nych mlst můze bý ti spojeno za pi·íčinou zařadění do vše
obecné da,ně činžovní za m6itých pouminek v jeden daňový 
?~v_od ~ ze naopak místo , které by jinak všeobecné dani 
cmz,ovlll bylo pod!?beno, může býti za určitých podmínek 
z Dl vyl.ou čeno, Ucelem , který je tímto ustanovením sle
dován, Jest odstraníti pHkrosti, vyplývající z práva do
sU,d platného v p~í~~ně daňového zatížení budov stojících 
bhzko, sebe, I!~'.? .J ejIch r~zné daňově právní posuzování, 
o ,kte~,ém se J ~z. stn,l.a zffilllka v odůvodnění povšechném, 
~l esne vym ezlÍl pOjem "uzl;wÍ"eného seůli ště " , o němž 
Jest v tomto parag-rafu řeč, není v zákoně možno hledíc 
k tomu, že tu rozhoduje mnoho individuálních momentů' 
rozhodnutí .0 tom bude se moci 5táti j enom pi' i hlížejí~ 
ku pova ze Jednotlivého případu. 

Základ daně činžovní. 

§ 148. 

(1) Daň čin~ovní vyměřuj e se na každý ka
lendářní (berní) rok,když prošel, z nájemného 
(§ 149) nebo z nájemní hodnoty (§ 152) t,ohoto 
Toku po srážce ,odpOČitatelných položek {§ 15,1). 

(2) II bytů sezonních zastupuje kalendářní 
(berní) rok ,období, po které se v ro,ce obyčejně 
pronaj ímaj í. 
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(3) U budov, které se stávají povinnými daní 
činžovní během roku a v případě § 159, odst. 4., 
je základem daně nájemné neb nájemní hodnota 
za dohll' od 'počátku povinuOIs,ti k dlani 'čin'žovní 
alž ,do kon,ee roku po Isrá'žce ,odpo'čitt,atelných 'po
ložek (odst. 1.). 

:(4) Činžovní daň z budo.V částečně pronaja
tý;ch (§ 143., ods,t. 1., ,},j,t. bl), uliolží se t.ak, že k dani 
činžovní , vypočtené z nájemného. místností pro
naj,8Jtých pi\tč.t,e 'Se daň 'tříJdní při'pa-d,a,jíd dle sa
zebníku (§ 162) na nepr,ona.jalté m~stnols,tj ohY<Ílné. 

Základem daně činžovní má býti skutečné hrubé n~í
jemné aneb skutečná hrubá nájemní hodnota budovy 
(její části) pronajaté nebo vlastníkem užívané zpravidla 
za j eden celý prošlý rok po srážce odpočitatelných polo
žek v § 151 uvedených. 

Rokem rozumí se tu rok berní, který kryje se s ro
kem kalendářním, čímž odstraňuje se dosavadní rozdíl 
mezi rokem činžovním a rokem berním, který jenom po
platníky mátl. Ustanovení, že zastupuje u by tú sezonních 
provozoven období, po které se obyčejně pronajímají 
(uživají), berní rok , j est pl'iměi'eno zpťlsobu jejich 1H'O
najímání (užívání) jenom na určitou roční dobu a srov
nává se s dosud platným právem. U budov vstupujicích 
nově během roku do povinnosti daně činžovní má se vy
měřovati daň za první rok ze skutečného nájemného (ná
j emDÍ hOdnoty), kterého bylo za dobu od počátku po
vinnosti daňové až do 31. prosince toho roku dosaženo , 
taktéž po srážce pi'ipadajících odpočitateln}'Ch položek 
(§ 151) . Na phští rok bude ukládání daně pravidelné. 
Skutečný, hrubý výtěžek jako základ daně činžovní je 

velmi dťtležitou novotou, která se přejímá ze z;H~. čl. 
VI/1909 § 13, 

Zdaňování skutečného nájemného (nájemní hodnoty) 
dosaženého v roce berním . postaví daň činžovní proti 
stavu dosavadnímu na zcela reálný základ, učiní vymě
ření daně poplatníkům srozumitelnějším, způsobí soulad 
ve způsobu přiznávání výtěžku z budOVY k dani činžovní 
a přiznávání důchodu z budovy k dani dťtchodové, dále 
zjednoduší podstatně agendu vyměřovací, konečně pl'e
stanou též odpisy na dani činžovní z důvodu uprázdněni. 

(1) Za ná,je,mné 
platů ,s,mluvených 
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Nájemné. 

§ '149. 

pokládá se soubor všech 
'za přene,chání bU/dovy 

neb j8jjí čál8'ti i s 'přílslUiš:elllství,m (§ 150, 'odJst. :2.), 
plněných ,popla:tníků ať přímo neho nephmo 
v penězkh, phrodninách, pracovních výkonech 
ane,b jinýJch maje'tkových' výhodách. 

(2) ,Plnění v přír,odninách nebo v praco~ních 
výk<mech ocení se podle skutečn)'ch v míste .ob-
vyklých cen. . , , v 

1(8) Nájemné posečkané, prommute, ~akoz 

i ,ono, kte'rého lDelz.apla/Ť,ily ,osoby ,s IpO'pla,tnlkelffi 
příbuzné nebo. sešvakřené do třetího stupně, pak 
jeho, služebníci nynější i bývalí, pokládá s,e za 
skutečně přijaté. 

(4) Nájemné nedobytné, t. j. takové, které po 
pJ:'IOiji1tí Ináje'mníiho olbd,ohí-, za kite,Té hy.J:o lS:pl!at
n:o,zŮJst8Jlo ji:ný·mi osdbami nelžli v odst. 3. uve,
denÝ.mi lll~z,rupraveIDO 'a pr:oka:za:te'lně ne,m.ohlo 
by hÝ'ti vydohyto, ne:pokliádá Ise zla nájemné. 

Za nájemné pokládá se v úplné. shoc~ě s .právem ~osU(l 
latn 'm soubor všech plnění náJemmkovych za, pIene: 

~.hán[ budovy (její části) i s přís!ušenství~, a~ •.. ~lněl~l 
tuho záleží v čemkoli, tedy na; Pl' . penězlC~, pIU 0,c1111-
wich, práci. Demonstrativním vypoctem dr?h~l P~ěl~l s~ 
)o'em nájemného v návrhu podrobně urc~.Ie.. l~zoyn~ 
~a~i má 'podle toho býti podroben hosY?,dársky vytě~ek 
každého přenechaného užívání budovy -'Je,ll čás~~~ ~ ~eJden 
tedy pl'enechání smluvniho ; l)oje~ "prenecJ;t~m Je v e y 
šir ším nežli soukromoprávní pOjem pronaJmu, coz se 
srovnává s dosavadním právním stavem. 

K odst. 4. Že nájemné nedobytné. nemá se za stano: 
vených předpokladů zdaniti, OdPOVldá zása~ě zd~nělU 
skutečného výtěžku a srovnává s e s dosav.3;d:r:1ffi ))raVel~l 
"zák. ze dne 24. října 1896, Č. ~23 ř. z.), pn cemz s~ V)
~lovně podotýká, že l)Ožadovany pn'tkaz nedobytI?-0stl ne-, 
obmezuje se ' pouze na soudní usn~s~?í o bezvyslednosh 
exekuce, ale že může býti podán 1 llUak , vě!o~odn.ě.: na 
pl'. potvrzením místního ob.ecního . nebo ))o!~ceJmbo ~r~(~u 
o tom, že by nebylo možno clluznou ClUZl na dluzmkll 
vydobýti. 

I§ 1:50. ·' 

(1) N áj emné je podrobeno, dani činžo,v~í, j:~ 
pokud plyne vlastníku z budovy samotne 1 s prl
slušenstvím. 
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(2) Příslušenstvím rDzumí se podle tohoto zá· 
kDna předměty s budovou nebo její částí pevně 
Ilpojené, jako zařízení osvětlovací, kamna, telefon, 
telegraf, ,elektrické zvonl\.y, vezděné vany v kou
pel'llá'Cll, vý1k,lad,y aj., vyt}ma z,MiJzeIIl1Is'tro!jní .a 
živnostenské, ústřední topení .a výtahy. 

(3) Dani činžovní tudíž nejsDu pDdrDbeny platy 
za spolu přenechané užívání: 

a) pozemkú podrObených pozemkDvé dani; 
b) práv s budovDu spojených; 
c) předmětů, které nejsou s budovou (její 

částí) pevně spDjeny, anebo nenáleží k obvyklé
mu vybavení nájemního objektu; 

d) strDjního a živnDstenského zařízení, ústřed

ního .to,pe'll'Í! .a výtahú. 
(4) Náhrady za plnění pop.latníka, jímž tento 

z dúvDdu smlouvy nájemní n~b pachtovní podle 
zákona není povinen, nepokládají se za platy, 
pDdrDbené dani čmžovnÍ. 

(5) V p:'ípadech ,odst. 3., lit. a), smí se na uží
vání pozemkú, pokud neslDuží zemědělské nebo 
j;né výrobě, účtDvati z celkového smluveného ná
jemného neb úhrnu nájemnéhD zvlášť smluvené
ho nejvýše ti'icetinásobek jejich ryzího katastrál!.. 
niho V ý,tělžlk U , lde'rý1ž IPIBk d,aJli IČÍJnŽJo ,vní není 
pod:rohen. 

(6) U domů lázeňských v léčebných místech 
lázeř1ských, v nichž jest zavedena všeDbecná daú 
činžovní, je podr,obeno dani činžovní cele Ilá
jemné, odrazí se však z něho na opotřebení ná
bytku, zařízení ,a posluhu 50%. 

1?aní . čínžovní má býti podroben nájemní výtěžek , 
o!~em 'Jenom pokud plyne z budovy samotné a z jejího 
pnslušenstvL Je-li přenecháno zároveň s budovou uží
vání !ěcí movitých (na př. inventář) , věcí nemovitých 
(na I?!' zahrada), práv (na pi'. živnostenská koncese), 
~6m~.ll pl.aty .za toto přenechání býti podrobeny dani čin
ZOVDl stejně Jako dosud. To platí též o zaHzení strojním 
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a živnostenském, pak o ústředním topení a domovních 
výtazích. Byly-li zároveň s budovou pi'enechány pozem
ky, podrObené dani pozemkové, které neslouží zeměděl
ské nebo jiné výrobě (§ 150), a které náleží k budově 
(na př. domovní zahrádka), za celkové nájemné, smí se 

' z něho odraziti třicetinásobek jejich ryzího katastrálního 
výtěžku. Násobek tento pi'ibližuje se skutečným pomě
rům; paušální srážkou má se jednak čeliti pi'ehnaným 
srážkám na škodu daně, jednak uspořiti odhad výno
sové hodnoty na místě samém. Co se týče domovních 
zahrádek, bylo by teoreticky správnějším, ježto jde 
u nich o městskou rentu, pozemkovou, postihovati výtě-. 
žek jejich daní domovní, jako se děje na př.: v Prusku 
(§ 1 zákona ze dne 21. května 1861) a nyní v Mad'arsku 
(zák. čl. XXII/1922, § 8), bylo však od toho upuštěno 
proto, aby se dosavadní stav nezostřoval, jakOŽ i z ohle
dů zdravotně-estetických . 

U bytů přenechaných s nábytkem, zařízením a poslu
hou, stanoví se srážka 30% na opoti'ebení nábytku, zai'í
zení a za pOSluhu. Pi'ejímá se tu osvědčené ustanovení 
7,ák. čJ. V1/1909 § 15, aby bylo čeleno zkracování daňo
vého základu uplatňováním příliš velké srážky, jak se 
posud dělo hojnou měrou, což způsobovalo obšírné Hzení 
parifikačnL 

Že návrh výjimečně v místech l~.zeňských, v nichž je 
zavedena všeobecná daň činžovní, stanoví srážku na 
50% z hrubého nájemního výtěžku domů lázeňských, odů
vodňuje se poměrně větší r ežií , která je spojena s pro
najímáním bytii v těchto budovách (reklama, inser 0e, 
komfort, ~kolené služebnictvo, vzorná čistota aj.). 

Odpočitatelné p.olloiky. 

§ 151. 

,(1) Z nájemného neb nájemní hodnoty vy
loučí se, jsou-li v nich ohsažel1:l a nejsou-li 
nijak zvláště hrazeny, částky v berni.rri r,oce sku
tečně p1acené na dávky nebo na dávkám po-

. dobné platy, jež posbhují uživatele budovy (její 
části), odvádějí se však poplatníkem obci, jalw: 
dávka z nájemnéhO, vodné, vodní činže, popla
tek IZ'a Ivod,olmělf 'a 'poplatek ,za už,í'vátní obe1c-
ních stok. 

(2) Je-li část budovy osvDbozena od daně čin
žovní, lze vyloučiti jen částky, úměrně připada
j ící na díly budovy daní povinné. 
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:(3) tPTi superedifikaci ~ze činži placenou ma
jetníku půdy nebo zdí, na níchž výstavba stojí, 
z nájemného (náj emníl hodnoty) superedifikátu 

odraziti. 
Kdežto podle dosavadniho práva v Č echách, na Moravě 

a \"~ Slez:;~u vyl~čují se z výtěžku nájemného, byly-li 
v něm obsazeny, vsecky obecni dávky a poplatky (clávka 
z náj~I!lILého, vodné, vodní činže, pC'platek za čištt'ini 
ulic), a vedle těchto ještě výdaje spojené s osvětlováním 
spOlečných prostor domu a dvorku, pokud je majetník 
domu nese ze svého, pak jiné výdaje, jako na př.: re
žijní n áklady 'na ú sti'edni topení, zdviž, domovni tele
graf a telefon, a konečně pi'iměřené částky za používání 
koberců na schodišti a chodbách, jakož i za používání 
zai'izení ve společné prádelně (mandl ap.), dopoušti zá
kon, ježto za základ daně phjal výtěžek hrubý, k odpo
čtení jenom dávky veřejnoprávni a platy jim podobné, 
které postihuji clržitele bytu a které byly v roce bernim 
skutečně poplatnikem obci placeny. Sem náleží jmeno
vitě obecni clávka z nájemnéhO, vodné, vodní činže, činže 
z místa, poplatek za čištěni a kropení ulic, za odvážení 
popele a smeti, poplatek za noční hlídku. Že odpočitati 
bude lze jen dávky skutečně v roce bernim placené, 
Sl'ovnáv:i se se zdaňovánim skutečného výtěžkU. Při su
pereclifikaci má se činže placená majetníku půdy nebo , 
zdi, na nichž výstavba stojí, z hrubého výtěžku superedi
fikátu oclpočítati. Ustanovení to čelí dvojitému zdanění 
vzhledem k tomu, že dotčená činže podrobuje se dani 
r entové. 

Nájemní hodn.ota. 

Náj-emní hodnota budovy 11eb její M,sti .ace
nuJj.e se penílz.e1ffi, Iklte·rého hy hylo ilz,e ďosáhn·ourti 
jejím pronájmem v roce berním podle poměrů 
místního bytového tThu hledíc k poloze, k účelu 
budovy, její velikosti, k jejímu stavebnímu za
řízení, k době, po kterou se jí v roce užívá, .a 
k jiným poměrům, majícím účinek na užitko-

' 'ou hodnotu. 
J~žto v místech všeobecné daně činžovní podrobeny jsou 

dam této všechny budovy, ať jsou pronajaty čili nic 
nu!no v případech, kde budova (její část) byla nepro~ 
n~Jata, ?yla však ve vlastním užív:iní poplatnikově nebo 
prenechn.na k užívání osobám třetím zcela nebo částečně 
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zdarma, anebo byla pronajata za nájemné, které přesně 
zjistiti nelze, vyš etřiti a zdaniti nájemní hodnotu, t. j . 
hodnotu, které by bylo lze v místě pronájmem objektu 
dosíci. 

§ 15'3. 

Podle nájemní hodnoty vyměřuje se dan čin-
žovní v těchto případech: 

1. jsou-li budova neb její části: 
a) užívány poplatnike1m neib 
b) přene,ch,á;ny 'zdm~ma 1wmulwliv k 'užívání 

nebo 
c) pronajaty komukoliv za zre]mě mZSl ná~ 

jemné, nelŽU jaké 'je v ~mí's·tě o'blvyklé; 
2. užívá-li se budovy (její části) ku přechová

vání cizinců a noclehářů (hotely, hostince, noc
le.hárny a pod.); 

3. bylo-li užívání budovy neb její části pře
necháno zároven s jinými majetl\Ovými před:" 
mMy ne1bo (prálvy Iza uhifl11lnÝ. Ipl:at, vYljímrujk 
pi'ípady uvedené v § 1150, odst. 3., lit. a), pak 

odst. 5. a 6. 
4. vzniknou-li o údajích stran v příčině úplat. 

za přenechané užívání budovy neb její části po
chybnosti, které nebyly vyvráceny. 
PřípadY, v nichž vyměřiti se má daň z nájemní hod

noty, uvádi § 153, neuchyluje se v podstatě od práva 
dosud platnéhO. 

§ 1154. 
(1) Vyměřovací úřad je zmocněn, aby v pří

padě § 153, .odst. 1., Č. 1., lit. c) ponechal pn
znání v platnosti, bude-li hodnověrně prokázá
no, že pbznané nízké nájemné má svůj důvod 
ve známých umírněných požadavcíCh pronaji
matelových vůči nájemníkům, a není-li pn
znané nájemné ,o více nežli .o 25%' menší ná
jemného, jehož by bylo lze na místním trhu by-
tovém doeáhnouti. 
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(2) O stejnč nižší částku proti dosažitelné činži 
smí se oceniti nájemní hodnota budov a jejich 
částí, užívaných poplatníkem nebo přenecha

ných zdarma jeho manželce, jeho pokrevencům, 
osobám B ním sešvakřeným do třetího stupně, 
služebnictvu, správci domu, domovníku, pak 
osobám podle pOSledního pořízení nebo smluvní 
výhrady učiněné ph prodeji nebo postupu 
budovy. 

Tento paragTaf obsahuje výjimku; připouští totiž zda
nění podle pNznání a nikoliv podle nájemní hodnoty 
i tehda, kdy činže je přiznána nižší částkou, nežli činí 
činže v místě obvyklá. Tohoto ustanovení nelze užívati 
všeobecně, nýbrž dlužno si uvědomiti, že jde tu pouze 
o výjimečné zmocnění úřadu vyměi'ovacíl1o, které je vá
záno průkazem, že přiznané nižší nájemné má důvod ve 
známých umírněných požadavcích pronajimatele vůči 
všem nájemníkům, a které jest omezeno podmínkou, že 
přiznané nájemné není o 25% nižší nájemného v místě 
obvyklého. Sleduje se tím účel, aby pronajimatel, který 
má slušné ohlec1y naproti svým nájemníkům, kotvící 
v blahovolné nezištnosti, neměl za to s úřadem potíží, jak 
se začasté dělo doposud. Ustanovení § 154, odst. 2. obsa
huje v zákoně novum; má se jím uzákoniti dosavadní 
všeobecná prakse v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
která postupuje naproti poplatníku v dotčených pi'ípa
dech civmter, poskytujíc mu výhodu asi o průměrné 
hodnotě, jak se v osnově navrhuje. Určitou výměrou této 
výhody dosáhnouti se má jednotnéhO postupu u všech 
úřadl'\. vyměi·ovacích. 

Vyměřování daně činžovní. 

§ 1'55. 

{1) Daň činžovní vymeruje se na podkladU 
písemných, nájemníky stvrzovaných přiznání. 

1(2) Podávání a úřední zkoušení přiznání 

upravuje sle v IX. hlavě. -

Přiznání k dani činžovní bude tedy nutno podávati rok 
co rok, a to jako dosavad, jeuom na úředním formuláři 
stanoveném nařízením. Potvrzování údajů přiznání ná
jemníky je přejato z ustanovení dosud platných; je to 
instituce stará, ' jako činžovní daň sama, je vžitá a ježto 
má pro přezkoušení správnosti. přiznání velký význam, 
musila býti zachována. 

Aby nebyli majitelé domu každoročním vypisováním 
činží obtěžováni, bude v prováděcím nahzení stanoveno 
že pN nezměněném stavu může majitel domu předepsa~ 
ný formulář vyplnit pouze poznámkou: proti loňskému 
roku stav nezměněn. 

, Sazby daně činžovní. 

§ 156. 

(1) Daň činžovní činí z vyměřovacího základu: 

'1. v Praze, Brně a Bratislavě lZ%, 

2. v ostatních místech 8%. 
(2) Daň činžovní v místech zcela dani činžovní 

nepodrobených (§ 143, lit. b) nesmí býti mZSl 

nežli daň třídní na příslušný berní rok na celou 
bud'Úvu připadající, jinak zůstane budova v dani 
tř·ídní. 

Daň činžovní činí podle čl. X. uváděcích ustanovení 
v místech spojenýCh s Prahou a. Brnem podle zákonů ze 
dne 6. II. 1920 Č. 114 a ze dne 16. IV. 1919 č. 213 Sb. z. ' 
a nař. na rok 1927 9%, na rok 1928 10%, na rok 1929 11%. 

Neužívání a opětné užívání. 

§ 157. 

(1) Přestane-li se budovy podrobené dani čin

žovní (její části) užívati a nenese-li vůbec užit
ku, dále začne-li se bud'Úvy takové (její části) 

užívati poznovu, nebo počne-li ,opět nésti užitek, 
jest poplatník povinen ohlá8iti tyto skutečn'Ústi 
písemně vyměř'Úvacímu úřadu do 15 dnů 'Úde 
dne, kdy nastaly, a uvésti zevrubně dotčené 

místnosti. 

(2) Ponechání nábytku v místnosti, která se 
s ním obyčejně pronaJlmá,. není na překážku, 
pokládati místnost výjimečně za neužívanou. 
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(3) Úřad vyměřovací má právo přesvědčiti se 
místní prohlídkou ,o správnosti oznámeného 
neužívánÍ. 

J(4) Opomine-li poplatník oznámiti neužívání 
neb .opětné užívání, může býti potrestán pořád
kovou pokutou!, pokud opominutí nezakládá 
skutkové povahy jinakého trestného: činu podle 
tohoto zákona. 

Ježto se daň činžovní vyměi'uje pdclle návrhu ze sku
tečného výtěžku, stal se odpís daně činžovni ,z důvodu 
uprázdnění tak, jak .iej zná právo dosavadní, zbytečným. 
Neužívání dlužno v šak pi'ece úi'adu vyměřovacímu ozna
movati, ovšem jen pro kontrolu pi'iznání, tedy aby byl 
v budoucnosti správně zjištěn daňový základ. K témuž 
konci stanovena byla též povinnost poplatníka oznamo
vati opětné užívání. 

Trestnost opominutí oznámení a podání oznámeni ne
spráyných má zabezpečiti správné vyměřeni daně. 

Oznámení o zapraveni n.ájemného původně 
nezaplacen'ého a tudíž nezdaněného. 

,§ 158. 

1(1) Pozdější platby peněžité neb jiná plnění 

na nájemné, pův,odně za nedobytné uznané a 
jako takové nezdaněné (§ 149, odst. 3.), jest po
platník povinen z.ai příčinou zdanění písemně 

oznámiti do 1'5 dnů vyměřovacímu liřadu, jinak 
může býti potrestán pořádkovou pokutou, pokud 
opominutí nezakládá skutkové povahy jinakého 
trestného činu podle tohoto zákona. 

(2) Platby nebo plnění podle odst. 1. phčte 

vyměřovací liřad k nájemnému toho Toku, ve 
kterém ho bylo dosaženo. 

Základem daně činžovní má býti výtěžek skutečný, není 
tudíž zpravidla předmětem daně nájemné, které poplatník 
sice smluvil, ale jehož nepřijal, poněvadž se stalo ne
dobytným. Bylo-li nájemné později zcela nebo částečně 
zapraveno, musí býtí podle míry úhrady zdaněno a to 
v roce, ve kterém se tak stalo; pročež je povinen po
platník dotčené platby na takové nájemné úřadu oznámíti. 

2.1u 

Změny v berním r~ce v nájemních p,oměrech 

budov všeobecné dani činžovní nepodro'bených. 

§ 1'59. 

(1) Byla-li budova podrobená dani třídní pro 
najat.a za berního roku zcela neb částečně 

prvním;. dnem kalendářního čtvrtletí, vstupuje 
d'o povinnoiSlti daň-ové ,čiill<ŽloiVní čltv,r:tleltím, k ,t8l
rým Is.e ,z~č:ail 'nálj em:ní Ipomě,r; ,od ,této ,ďoiby se 
daň tJřÍid:ní IZ ní ne[)lředeipí!š,e. 

{2) Započal-li se v,šak nájemní poměr za ka
lendářního čtvrtletí, zůstává v dani třídní až do 
konce toh1o ,čtvr,tletí, načež počíná se u nf po
vinnost k dani činž,ovnÍ. 

'(2) Pronájem~ má poplatník oznámiti do 15 
dnů ode dne, kdy nastal, liřadu vyměřovacímu, 
jinak může býti potrestán pořádkovou pokutou, 
pokud ,opominutí nezakládá skutkové povahy 
jinakého trestného činu podle tohoto zákona. 

,(f) Přešla-li budova, podrobená dani činžovní 

v místě všeobecné d'ani činžovní nepodrobeném 
zabe'rního r'Ůku zcela neb částečně v poplatní
kovo užívání, nebo přenechal-li ji poplatník 
zcela nebo z části k bezplatnému užívání os,obě 

třet,í, nemají změlI1y ty na povinnost k d:alIli čin
žovní na ten rok ličinku . 

Tento paragraf upravuje v odstavcích 1. a 2. změnu ve 
zdanění způsobenou tím, že budova dosud dani třídní 
podrobená byla pronajata za berního roku. Rozlišuje dva 
pHpady a to: . 

1. byla-li budova pronajata poč á t k e m kalendářního 
čtvrtletí, aneb 

2. běh e m kalendářního čtvrtletí. 
V prvém případě vstupuje do povinnosti daně činžovní 

hnecl počátkem dotčeného čtvrtletí, v druhém phpadě zů
stává až do konce toho čtvrtletí v dani třídní, načež vstu
pU.je do daně činžovní teprve čtvrtletim piíštím. 
Učelem tohoto ustanovení jest, aby byly odpisovány a 

předpisoviÍ, ny daňové kvoty snadno vypočitatelné, tedy 
má sloužiti zjednodušeni práce úřadů. Ovšem byla-li by 
kvota daně činžovní, jež by měla býti v takovémto pří
padě pi'edepsána, menší, zůstane budova v dani třídní. 
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l!stanovením o~st. ~., .. že pří~ad opačný, když totiž lJfO
naJatá b';ldova. (cást jejl) v mIstě ne zcela uaní čínžovní 
podrobene~n p:esla. během roku v užívání poplaťníkovo 
nezptlsobuJe. predpIsu daně čínžovní a daně třídní 1!r~ 
rata tempons, zachovává se dosavadní stav platný v Oe
chá?h, na Moravě a ve Slezsku jako v podstatě usta.no
velUm odstavce 1. tohoto paragrafu. 

Zdanění v prv~ích letech povinnosti k všeobec
né dani činžovní. 

§ HlO. 

(1) Bylo-li místo zařa,děno zcela do daně čin
žovní :(§§ 1143, lit. a), 146, odst. 2.), počíná se 
povinnost daňová berním rokem, v němž Ee 
stalo rozhodnutí o zařadění pravoplatným. 

(2) V tomto případě mají se podati přiznání 
d~ 30 d~ů ,ode dne, kdy rozhodnutí o tom práv
nI m'o,CI n.a;byv,šlí hylliD 'obci dOlfUlčelIllO. ' 

,(3j 'Lhůta k oznámení podle § 157, odst. 1. po
čma se 15. dnem ode dne doručení rozhodnutí 
v odst. 2. uvedeného. 

Byl~-li by ~í~to ~ějaké zařaděno do povinností vše
f~e~~e daně ,cmzovDl, bylo nutno přesně určiti dobu od 
r e~.e se po.vm~os:, tato. počíná, a dále do které lhůt 
~ajl s~. pod.avatI pnzl!~l1l a oznámení o neužívání a OPěr-

ém U.Z,IV~Dl .. Zákon cmí tu počátek povinnosti všeobecné 
~l.a~ě cm.zov(Dl a zmíněné povinnosti poplatníků vyplýva
jlCI z Dl podávati přiznání a oznámení) závislým na 
~ý~~~n:~~ pravoplatnost~ rozhodnutí zařaďdvaciho. Nemá 
•. ~ o ,lZ '~ . takovém prípadě za příčinou vyměření daně 
cm~ovl1l ,Dlc~ho podniknuto, pokud nepylo o všeobecné 
povmnosh mlsta k .• dani činžovní pravoplatně rozhodnuto, 
a~y .nebyly práce uradu a spolupl'lsobeni poplatníkl'l mar
nyml a aby nebyla vyvolána obava prejudice. 

Odd í I Ul. 

DAŇ TŘÍDNí. 

Povinnpst k dani U.dní. 

§ 1.61. 

.. (1) IDani třídní podrobeny j&OU, nehledíc k vý
JImce v § 121, lit. b), posl. věta, a bez újmy 
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ustanovení § 1,!)9, odst. 1. a 2. , všechny dne 1. 
ledna Toku berního nepronajaté budovy obsa
hující místnosti obytné v místech zcela dani 
činžovní nepodr9bených. 

(2) Za obytné místno8ti pokládají se z-ejména: 

a) prostory, které slouží za obydlí anebo 
jsou k -obývání způsiQ-bilé, ja;klQ-: .s.vě-tnice-, IPOď
kr-ovní světnice, ložnice, světlé komory, světlé 
kuchyně, kabinety, k.anceláfe a dílny řemesl
níků, slrlUžící též za byt; 

b) t. zv. otevřené místnosti, jako: kupecké -a 
jim podobné k'rámy, pi,sárny, skla!d:ůš.tě na ,zbo:ži 
,::větlá s podlahovou plochou větší než 12 m 2

, 

hostinské a kavárenské místnosti, tančírny a 
hostinské pokoj-e. 

(3) Naproti tomu neplatí za obytné: 

1. kuch\yňky :svěltlé IS IplodlahoVoou 'lJiI,ochou 
pod 12 m 2 , kuchyně tmavé, jichž možno užívati 
jelIlom k va:řen~, s,pí'že, prř"edsímě, prádelny, kou~ 
pelny, sklepy, podschodí, prostor výtahový, ve~ 
stibuly, chodby, pŮ.dy a verandy; 

-2. prost,ory, které nejsou Ee všech stran uza~ 
vřeny stěnami, jako kovárny a bednárny; 

3. prostory, zařízené výlučně k účelům pol
ního hospodářství, jako: stodoly, konírny, chlé
vy, komory k ukládání zásob .a, nářadí, sýpky, 
s eUIIl i'ky , Ťe1zá;Dny, koLny, ,sušárny, Hs,olvny a 
pazde,rny. 

1(4) Jsou-li místnosti v odst. 2. pod lit. b) uvev 
dené ve zvláštních budovách vedlejších, zda
ňují ~e výjimečně (§ 1:20) s hlavní bud-ovou jako 
jednotný celek. 
Daň třídní má, jako tomu jest dosud, postihnouti jen bu

dovy obytné. 
Jakožto měřítko vyměřovací podržen byl počet obytných 

místnosti. 
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Ježto pak v místnostech b t ' h ' 
užitkové hOdnoty (salon ' v o , y ~YC Je ve~~ý rozdíl co do 
příhlíží návrh k stavebnímu z:~í II ~ bsvjtmcka v v chatrči), 
pychových bud ' ';' v zem u ovy tak, ze u pře-
trč! však sniž~~ Vi~~cil~ ~~~~~u ~~z~u o pří~á.žku, u cha-
danová nesrovnalost maj'c ' ů" c~mz má byt! dosavadní 
"místnosti obytné", , zmírnlě~a p ':~ .:;- adb,straktním pojmu 
stran se požadovalo. ' J JIZ avno a se vsech 

Nečiní se zde rozďl . . 
lllorami (kabinety), P~~ěv~~~l j~v;~m~efív aé obytnými ko-

Dále vypočítává ';' . z y ecn . 
nosti obytné Přejim~#d~~ln~o ~lce , a však výstižně mist
vensku a v 'Podkar t k a~ z práva platného na Slo
čl. VI!1919 § 22 l"t p~)s é ~us~ "otevřené místnosti" (zák. 
:sud v čechách ' n~' MO~':v~IChz kŠpecké a jíné krámy po
ného důvodu dani nebyl a lve

b 
lezsku beze všeho věc-

. , y POC 1'0 eny. 
TaxatIvmm výpočtem 't ť mají pochybností kteréml~ nos 1 dneObytnýCh odstranití se 

vznikaly. ' osava e co do obydlítelnosti 

Výměra daně. 

§ 162. 

:(1) Daň třídní výměřuje se podle počtu obyt- ' 
ný'ch místností podle tohoto sazebniku: 

Pro budovy 

II 
Řádná 

s počtem míst- THda 
nosti obytných 

roční sazba 
Kč 

1 

I 

I. 
2 II. 10 
3 III. 15 

4-5 IV. 30 
6- 7 V. 50 
8- 9 VI. 70 

10-11 VII. 90 
12-13 VIII. 120 
14- 15 lX. 150 

Hi X. 170 

~2) U ~u~'ov, ve .kterých je přes 16 obytných 
~m~tnostI, Jve,st připočítati k nejvyšší sazbě za 
kazdou dalsl obytnou mí~tnost 20 Kč. 
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.(3) U budov přepychových, jako: zámků, lov
čích zámečků, vil .a sanatorií zvyšují se zazby 
o 30%. Od tohoto zvýšení mohou býti minister
stvem financí po slyšení m inisterstva školství 
a národní osvěty osvobozeny budovy starožitné, 
dějinně památné nebo umělecky c,enné, které 
nebývají celkem ani 4 měsíce v roce užívány, 
jsou-li řádně udrž-ovány. 

(") iBr,o chatrné olbytlllé budovy z.a,řaděné do 
"1. až vč·etně II. třídy platí ~azby o 50% snížené, 
má-li poplatník tak,ovou obytnou budovu jen 

jednu. 

llizení vyměřovací. 

§ 1613. 

(1) Vyměření daně třídní děje se tím způso'
bem, že se, hudo,v.a zařad>í do nále'ži,té tř'ídy Isa
zebníku, ,p1řikáže .se jí podle .něho ISlaziba., na,če-ž 
.se z.apí1š'e do kS-ltasMu daně tří>dní. K hudovám a 
místnostem z daně vyňatým a od daně trvale 
osvobozeným se při tom nepřihl íŽí. 

(2') Zař,aděn í do třídy děje se, nestačí-li k tomu 
údaje st-ram, na 'poďldadě' zápisu, s.epsaného 
o mí-stní prohlídce. 

(3) Vyměi"ovací úřad oznámí poplatníkovi za
řadění budovy výměrem, z něhož lz·e se od vo
lati k finančnímu úřadu II. s,tolice', jelll'ž roz
hodne s kOineč:nou platnols,tí, 

§ 164. 

(1) Roční předpis daně třídní provádí vymě
řovací úřad na podkladě katastru bez vydání 
platebních rozkazů. 

(2)1 V phčině zpravení poplatníkŮ o tomto 
předpisu platí ustanovení § 1014, odst. 2. obd,obně. 
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Katastr daně třídni. 

§ 165. 

(1) Katastr daně třídní, který v-ede úřad vymě
řovací podle míst soupisných nepodroben,ých 
zcela dani činžovní, má obsahovati úd,aje zařa
ďov;adh'o výmělI'u (§ 1(3) uplI'a'vené pod'le vý
slernků ,odv,olání, .j.ak:Qlž ,i den, lk-teTého výlIně r 

z:ařaď,ov:ad hyll pop latníku doručen , a ,den, !kdy 
nalbyl ;mo,ci p ráva. Vymě~Oiv.ací úřla,d uipT-a,ví jelj 
za pov-i,IlJné ISlouči,nnosti ,olbcí podle Ipoučení vy
daného mini,s-ters,tvem firn:alnd. 

(2') Změny základů daně proti dosavadnímu 
stavu buďtež výpisem z katastru sděleny staro
"tům s výzvou, aby výpis vyložili po 15 dnů 
v obci k veřejnému nahlédnutí; veřejné vylo
žení nahrazuje výměr o zařadění podle § 164, 
odJst. 2. 

(3) Proti povinnosti a výši daně lze se odvo
lati k finančnímu úřadu lil. stolice, Jenž rozhod
ne s konečnou platností; odvolací lhůta počíná 
se dnem, náeJ.edujícím po skončení vyložení vý
pisu z katastru v ,obci. 

(4) Katastr daně třídní budiž podroben na na.
řízení finančního úřadu H. stolice občasnému 
přezkoušení za povinné pomoci obcí. Příslušné 
poučení, jak při tom dlužno postupovati, vydá 
ministerstvo financí. 

Evidence katas:tr.u daně třídni. 

§ 166. 

(1) Aby katastr daně třídní každého času podá
val pravý stav skutečností pro daň 'rozhodných, 
dlužno jej podle výsledků občasného přezkou-
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šení (§ 165, posl. odst.) a podle výsledků odvo
lání opravovati a doplňovati a mimo to zazna
menávati do něho všechny změny nastalé {Ipří

pady evidenční) : 

1. v ·osobě vlastníka; 
2. v objemu soupieného místa, byly-li jedno

tlivé budovy od něho odloučeny nebo k němu 
připojeny; 

3. v předmětu samém 'a to pokud změny na
staly: 

a) věnováním budovy nebo její části účelu , 

jímž se povinnost daně třídní zakládá nebo zru
šuje, 

b) v určení, byla-li obytná budova stavební 
úpravou předělána celým rozsahem na neobyt
nou nebo budov.a neobytná zcela nebo z části na 
budovu obytnou; 

4. V1zn.ikem nOlvýich, Ipř:es1tavhou slta'rý-oh hudov 
neb úplným jejich zánikem; 

5. r·ozdělením nebo sloučením budov, čímž da
ňové předměty přibyly neb ubyly; 

-6. v zevním objemu budolvy, l{!dyž se tím počet 
obytných místností změnil. 

(2) .P,ouhé změny uvnitř stavení, byť se jimi 
zpúsohilllO ;z-vMlše:ní n9lb _2'JIDelIl'šelIlí Ipo,čtU m~s:tmolsltÍ 
obytných nebo zvětšení nebo zmenšení jednotli
vých místností, jsou předmětem evidence la mají 
vliv na dosavadní výši daně z budovy teprv od 
nejbližšího roku po -občasném všeobecném pře
zkoušení katastru, kdy se budova přeřadí do tří
dy podle skutečného stavu. 

{iJ) Bude-li zařaděno některé místo eoupisné 
zcela do daně činžovní, pře-stane se o něm ka
tastr vésti, bude-li však z ní vyřaděno, zřídí se 
pro ně k:atastr a povede se dále. 
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Povinnost oznamovati 'Izměnf. 

§ 167. 

1(1) Změ~y" uvedené v § 1,66, vyjma ony pod 
Č. 2., má vlastník vyměřovacímu ' úřadu do 15 
dnů ode dne, kdy změna nastala, ·oznámit.í. 
Oznámiti změnu podle § 16:6, odst. 1. , Č . 1. jest 
povinen· jak dřívější poplatník, pokud se týče 

jeho dědici, tak i nabyvatel ; tento m á oznámení 
doložiti soudním vkladním usnei3ením. 

(2) K oznámení ,o událostech, které zakládají 
povinnost daně třídní ,a .které způsobují změnu 

daně provedením stavby nebo stavebních úprav, 
dlužno připojiti stavební nákres, potvrzený sta
rostou obce, že byla stavba skutečně podle něho 
přesně' provedena, s údajem kalendářního dne, 
kdy byla dokončena. 

(3) Ozná.mení udál'olstí, pro ně·ž ;se povinlIlOls.t 
daně třídní zlruš'Uje (§ 166, ·od:st. 1., Č. 3., Ut. h), 
buďtež co. do správnostI potvrzena starostou 
obce. 

(4) Opominutí oznámiti změny výhodné pt'O 
státní pokladnu může býti potrestáno pořádko~ 
IIOU pokutou, pokud nez-ukládá skutk,ové po 
vahy jinakého trestného činu podle tohoto zá · 
kona. 

§ 1168. 

1(1) K evidenčním případům, vyjímajíc převod 
vlastnictví, přihlíží se zpravidla od příštího ber
ního roku, který jde po nastalé změně; byl-li 
vŠlak 'P'O'plartnik v e,videnční-m př'Ípadě pr,o něho 
vý1hodném povilllen 'změnu oznámiti a ulčini1-:li 

tak po'zděl, te1prv:e ·od prNsUho roku, je·nž, násle
duje po olznámení. 

ť2.24 

.(j ) Poplatníku dostane se ,od vyměřovacího 

úřadu na jeho oznám ení příslušného výměru, 

z něhlož Illze s·e odvo,la ti k ,finančnímu úř'aJĎu II. 
8tolice, jenž rozhodne s konečnou platností. 

§ 169. 

~ 1) Zápis vlastnictví v katastru nemá soukro
moprá vních následků. 

(2) Omyl v katasitru daně třídní n es-mí býti 
v m ezích ustanovení o promlčení přímých daní 
na škodu státní pokladny. 

S.Jev:a dan.ě třídn.í z důvodu ne,použÍvání 
a z důvodu živelní škody. 

§ 1700. 

~1) Byla-li obyt.ná budova, která n eob,s,ahuje 
více nezli 8 obytných místností, zcela prázdná 
a nepoužívána nepřetržit ě po celý berní rok, 
eleví se z ní celá j.aň třídní na tent,o rok připa
dající, podal:-li poplatník písemné oznámení o 
uprázdnění do 15 dnů, čítajíc ode dne, kdy na
stalo. 

{2) Byl,o-li oznámení podáno po zmíněné lhůtě , 

odepíše se daň třídní te·prve od příštího čtvrtletí, 

které jde po oznámení. 
(3) Opětné užívání dlužno pís emně oznámiti 

vyměřovacímu úřadu do 15 dnů, jinak může býti 
poplatník potrestán pořádkovou pokutou, pokud 
opominutí nezakládá skutkové povahy jinakého 
trestného činu podle tohoto zákona. 

(4) Na berní rok, ve kterém opětně užívání na
stalo, předepíše se daň třídní výměrou celoroEní. 

Ustanovení o odpisu z důvodu n ep oužíváni budovy bylo 
v podstatě ' převzato ze zák. ze dne 1. června 1890 č . 97 
ř . z., s modifikaci, že nárok na odpis je podmíně~ sku-
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t e čnostmi že budova nemá vice ne~li .. 8 obytných mist
n~sti (cit: zák., dosud platný, vyžaduje JIch 9) a byla ne-
používána po celý berní rok. . ., t " , 

Odpis z důvodu živelní škody je taktéz pre~za z pla'.a 
dosavadniho (dekret dv. kanc, ze dne, 4, prohslnce 1

1
821, lC

3
· 

v 13 ne]v roz ze c ne . 
2212 Sb. Z" pI~~V. sv. 42, c'ák ". a 1/1909 § 58) s obmě-
~~~l~tn~e l:I~~~inc~~i ;f~~~n'ík~ (trvC~lébO poživat~le), kter~~1 
škoda vznikla vylučuje odpis . Důvod toho .Je I.Ias~a " 
nemá býti dobrocliní zákona účasten , kdo

t
• ~uSObIl ,~;s~~ 

na sGtavení sám vědomě, na př .. ~ožáre~~tné~:s n~a Sloven
nekalými, a že vzllled,em

R 
k. prt~u ga dani thdní povo

sku a v Podkarpatske USl o pIS. ll' udála a 
liti lze za celý berní rok, v něm7J po Iom:tv!fní pobro-
nikoli teprve o~le c1.n e'l kdy ~1·~?V~dI)~rl~ pi' i částečném, mou zni čena ; daje, ze ze po, o I I 
o" šem podstatném poškození budovy. 

§ 171. 

(rl) :Byla-li budDva dani třídní ~~drob,ená z~i 
čena nebo podstatně poškozena zlVelr:l po~~ 0-

mou na níž vlastník nemá viny, sleVl vymero
vací 'úřad daň třídní podl'e rozeahu škody zcela 
nebo zčásti za celý berní 1',ok, v němž pohroma 
se udála, oznámí-li se mu škoda pí~emně do 15 
dnů ·oele dne, kdy nastala. . 

1(2) Z rozhodnutí vyměřovacíhO úřadu '~ 'OdpISU 
daně podle §.§ 170 a 171 můž·e se poplatmk odvo
lati k finančnímu úřadu [J . stolice, jenž rozhod
ne s konečnou platností. 

Podstatným" poškozením rozumí se pošk?z~ní, které 
zp'frsobilo zánik obydelnosti stavení neb některe Jeho části, 
třebas jen přechodný. . ů b á a př 

Jinaká. škoda živelní na stavel1l .zp so :n , nkládá' 
shoří-li jenom střecha, nároku na odpIS dan neza , 

HLAVA VI. 

Rentová daň. 

Úvod. 
Rento:váJ d:aň. }elslt vytbudJovruna lj.akJo da,ň vý

nosová, K'te'rá iplOisltthuje záJs'adJně V'ý1těl2íky, k,te,ré 
nej,sou z!dJa.něIIlY přímo da;ní pOlZiemk'Olv'O'U, dOi
mOlvlIlí, všeohecnou nelbo ,Z!vlášrtnl d lalIlí výdjě~ko
vou; daň POlslti,hUJje te,dy :ši:roký1 ik,offiplle'x 'vý
těJžlků moviltýJch ik.apiJtá,Iů v j.eljkh: piře,rolzm,ani
t.ýJch formách, tlak je h'o'Slpodáířlslký !.Ž,i'v,ot 18 .se
hou lp,řinMi. 

DOlslav8Jc1ní právní rOlzls,ah ,da,ň,o,vé plOvinnols,ti 
a ,te,chnika d.aně v'ŮJbelc nedozná V'a:jí ip1olc1sltat
ný1c.n 'změlIl" jelž,to nehylo mOŽJno p!l~o'véslti z růz,
nýdl' kiruhů navrhovalIlé :radikál:nf z,měiny, z,e
jména v Ipla,tlIlých os.voholz,enkh, 'polIlěJViadž ta
kový ,zá,slalh m,othl hy ruš,ivě působiti lIl,a hosiplO
dárř1s:ké pomělfy vtolIll ohledu jiJŽ' 'UlsltMené. Os,v-o
blození od: ,daně pNZIllaná ,rŮlzný1mi ,s,pedelními 
záklOny jslOu reformou v ,c'e,lk:u 'Přelvziruta a p~e'
hled:ně Is,rovlIlána; pOdJs-tatněljŠlí 'rozlš'ÍĎen,í d:a,ňo
vý1ch '0:8v'oho'z'ení na:s.t,ává 'po'U'ze na Slovenlslku 
a v POd:karpatské RUlS-i, kde ,Sle vyisikytují :též 
podtsia"tně,j:M Útchy,llky od s.ta vu nyinÍI rt8Jm pl,a"t
ného, 'je1Žito O'Slnov;a vy'chází ,z Ú'p~avy Ipl,rutné 
v 'z,e,m:ich miJmo Sllov'eI!lStko a 'Podj~arp!aiDslkou 
Rus. 
Daň Ire,ntová 'Vym,ělřuje Is,e lj.aJko ostatní dlaně 

na ka~žd,ý1 lkalelIldáJř:ni lI'ok, kdy1ž ,pII'OIŠe~, z 'PO
ŽilDků v Itomto '!'Ioce ;skuteČlIlě dOlslažený1ch, č,Í'mŽJ 

,přestává veškerý ohled na dDbu trvání daní 
poid'I'ohený1clť pOlŽiltků ,a :na ,změny, Ik,teré nalsrtaJly 
v 'Po1žik:kh !Z,a !berního floku; vy.měřovl3Jcí řízelIlí 
jels-t co nejúžeji pfi!p'OljelIloO k vyměířlo 'váJní idů
chodo,vé daně. Daň může !bý1ti 'též vyměřel!lla 'p'h 
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splněn,í stanove:nýlch podmíinek, na zákhliděo'b
chodnl!h? oll?, ml,s.to kalendářního :r,oku. 

,Tyec!'mwka f,o'rma vybtrá!llí daně zůs,tává ne
zme'?e~a;. ~:e, větátně pď'ípadů daň ,s.e sráž,í a 
odva,~l dl:u'zl~Íikielm po'Virnný,m ku sráž,ce, jinak 
s'~ predpllSU]e na zákl8!dě přimání lJoplat
nlkov:a. 

Uaňo'vá PQvinnost. 

§ 172. 

(1) Rentové dani je,slt podrohen, kd,o z mlaje,t
lw:,ý,ch př'edmě,tů nebo práv bere !polž,itky které 
ne]:stOu ji,ž v tuze'IDsku po 'zákornu přímo ~tilženy 
pOlze-mrkovou, domovní, všelohe:cnou neho z,vláM
ní.yvýděrllkovou daní; poži'tky IjStOU daní .př:Í1mo 
sh'zeny, here-U je příjemce 'zme:n1š,emy tO tUlt,O 
d,aň. 

(2) Takové pož'i1tky jiStOu z,e1jmé.na: 
1. Úr,oky a renty z ,dluŽIIlích ÚlpilSů veře/jný1ch 

fo~nd?, 'z p,ůjček ,zem:slkýc'h, okrelsnk,h (munid
pailllltch) a dhercní,ch; 

:. ~r?ky ze , vše,ch jiných, Ija,kkoli nruzvaný1ch 
vere]rnych ,a 'S,ouIDrom,Ý'ch, ÚJp:is.y utvr1zený'ch 
n~tblQ neo~~vI"z,elných, zajiš,těrný,ch neho nezaji,ště
n)~ch puJt~ek, IdJIUJžnkh pOlhledávek neho j!ina
ky,c~ y ~,a,Pltálový'ch ]Jiohledá:vek; n.a př. úroky 
z dll'cwh dl Uižních ú/pisů, 'ze záJsltla vrnírch Ustů, 
z ,h~:p~,te'č'ních ]JŮJjče1k, z .pů,jlček na pr.o,s'tý dluž,
n~ up liS" na ISlIllělIllku; dáJle 'z nedolp[rutků kurp
m ,cb cen, IZ pohledávek na brělž,ném úč'tu 

k ' ' z ,auCl, iZ delpOIstt, :Z ,polkl.adrni'čnÍ,oh 'poukázek 
z úsporný,ch vkladů; , 

3. e,stkom,ptní ,z,isky z,asltupuljkí úroky; 
4 . .pachtovné z plrop8lchtovaný:ch '!Živností ze 

živ,llto,s,tens:kýdh oprávnění a :z jiných Předmětů, 
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nepO'dr,ohených ani po!Zemkové ,ani domovní 
dt[.\'iDi; 

5. vše,liké Il'en.ty s výji:mk,ou těch, které Ij.SOU 
pří,IDOUl úpl'atou z'a konarné ISllUižtb,y, a :svý'j:iJm
kou 'odlpo6ruktových 'a z,8Iolpaltř'Orv,rucích plaltů 
v § 11, ,ods t. 1., Č. 4., uvedených, na př. ;renty 
(,děld,i1črné, d,olč,rusné, dOIŽ:ilvoltrn.í), krtelré vylpláce,j í 
ptOljišť,ovny, z aopatř'ov3Jcí Ú'sltlavy, ,pern:s.i'jlní ,a 
vdrov,sképdk,ladJny neho Ij,iné porkladrny a 1Íls,tavy 
podobného druhu zla U'r'čité vlkJl,ady, neho k,te,ré 
se Iz,akláJdají n.a daTIQlvání, 'polsllednÍJm poří\z,ení 
neho na koupi rdúchodu; výku[pné a nálhradové 
rernty, Irenty !Z,a převz,e,tí ,POlsltáltrněnýdll podniků; 
vý:měnká.řlské dávky a výměn1ky (IS 'vý1jimkou 
pNrpardů s'pada,jídch pod usrtano,vení § 174, hod 
13.); rdúchody z užívacího práN,a, Iz,e s,lužebnolstí, 
z bře,men na pOlze,mku válzll'oucích a z pod-oh
ný'ch o,prá:vněrn.í; 

6. jinruké béŽlIlé pl,aty, dá v~y ,a podpory" po
k ud s,e dá va.j í'CÍ Ipra v orpll artně za v á;z a.l je posky
tovati" neho pokud jimi j'elslt pOlvinen podle zá
l\:'ona nebo podle sourdlního rOlzlsudku, jako 
na 'P'ř .. příls,pěvky na výlžlivu, náhrady zla nevy
k,onárvaná o'právně:ní !neho za !přenec,h3Jný vý
ko:n ,orprá vnčlní, Ipaternltů, v ý:s,aJd , vynálelzů ,atd. 

jiným olsolbám; , 
7. úroky la div.idendy z cilz,olzemských cen

nýc1h pa,pků, pokud tyto pOlži.tlky ne1j's'ou vy
ňaty 'z daňové 'po'VinIlJOlslti § 173, odrsrt. 1. ; akrcie 
a pTio.rity podniků, kte,ré ,tJřeha jen čáJstí svého 
Pr'ov,o,zování jlsou ip'odrolherny tuz,emlské 'zvlášltní 
dani výdělkové podle hl,avy HI. zálk,ona, netpo
k'lárdají ,se 'z,a ci,z,olzems\ké celnné .IpapíTY. 

Daňová povinnost se nemění, jelikOŽ se plně zachovává 
zásada, že rentové dani podrobeny jsou pouze požitky, 
které nebyly již po zákonu pří m o stiženy pozemkovou, 
domovní nebo výdělkovou daní. Poslední věta vsunutá do 



op.st,avce 1. definyje zevrubně pojem "přímého" postižení 
dam ve smyslu Judikatury správního soudu. 
~. odstavci 2. vypočteny jsou pi"íkladmo jednotlivé druhy 

pozltků rentové dani zpravidla podrobených. 
l?o výpočtu pod č . 1 nebyly zahrnuty úroky z tuzem

skych státních dlužních úpistl, jelikož tyto úroky se osvo
bozují v § 174, č. 15., ocl rentové daně. 

§ 173. 

(1) Fys,ické 'oslohy, které v tuzlemsku bydlí 
netho 'se tu zdtr'žují déle jedtnoho rolku, palk práN
n:ické ,osohy, kte,ré tu mají ISídil0, pod!ro[))eny 
j:s,ou reniJové d'ani ce'lýlrn úhirne,m /po'ž,iiků il"61n
t,ové dani pcdrobený,ch. Z CÍlZlo!zlemska plynoucí 
požitky jlSIOU v,š'ak z ,ren.tové daně v yň.aity, je-Il i 
pnokálzáno, že :jsou podrobeny v d:zině ,zv,lášltnÍ 
pfí:mé dani, nepřehHže.jk ku .přfjemcově důcho

dO'vé dani. 
e) VŠoec'hny ols:taltní fylskké 'a práv,ni,cké .0'Slohy 

po'Ckoheny j,SIGU rentové dani ,z IPOlŽi,t.kú, ze ikte": 
rých .se dlaň. vylbí'rá s'rá:žlklou 'podle § 180, ,a ;e 
vš'elch olstatních dani ;podrobených pOlž.itků ply
noucic'h z tuze:mska. 

Daiíová povinnost proti cizině zůstává nezměněna v zá
sadě, uplatn~né v zákoně o osob. daních, že osoby v tu
zemsku bydltcí podrobeny jsou dani co do všech požitků 
plynoucích odkudkoliv, že však požitky z ciziny plynoucí 
se již nezdaň ují, byly-li už v cizině podrobeny některé 
z přímých daní mimo důchodovou daň, a že osoby v tu
zemsku nebydlící podrobeny jsou dani ze v šech dani 
podrobených požitkll plynoucích z tuzemska. 

Osvobo'zení od daně. 

§ 174. 

Od re,nt.ové daně jsou olsv'oholzeny : 
1. ,sltM, ze1mě" lŽJulP'Y, okrelsy (silni'čII1Í, š:kol!slké 

o;k're'sy) aOlhce, .jak,ož iohecně pros'pě'šné pod
niky .a e,lektr:ické ,Podniky, je'ž j:SIO'ti úplně neJho 
z čás'ti o:sv'oho,z,eny ,od 'zvlá:ŠltIllÍ daně výděllklolvé 

po:d1e § 73, 'Od:Slt . 1. a § 72 Ht. h); 

2,3'0 

2. ústavy a fondy, kltelré po!dporulje stát roč
ním,i přÍlslpě1vlky, po,skytlŮ'vanýlmi nikoHv lze sou
krolillOlprá:vního tirtul u; 

3. sl1r'Oltčí polkl,aldny, f'ondy )Pl~O illl validy, úSlta
vy ik oš,eltřlováiní nemo'cný1ch, k zlaoprutř:ení a 1Jood-
paře chudý1c:h ,a jinaké llidumilné ,a dohI'>Qlčin:né 

ÚJs,ta vy, ,dále f ollldy pro sta:vhu .a ud:l'''ŽIŮ'V áni 
ch:t~ámů, f,olD'dy pro boh'Olsllulzbu ,a ve,ře'jné vy
UlČIQlVa'CÍ ústavy; 

4. nosltellé sodálního ,POljiš,tĚmÍ, jimž Ipřísh1ší 
olsvlolbolz,ení od :z,vlMtlllí daně výdělllwvé podle 
§ 7:2, Ht. ch) ,alž n); 

5. ISlpoll'ky;, ISlpolelčenls,ká sdružerní a fondy, jež 
j ls'Ů'u podle § 72" Ut. d) ols'v,oho,zeny od zvlá,ŠIt
ní daně vý1dělkové; 

6. a) Vtšeobelcný 'ÍOtIl!d rpenělŽIlkh ústavů v re
publice ČeskQls,}o've,nské; 

b) ZvláŠltní f'OIll'd 'pro ,zmfrně:ní :Zlttrát povlslta-
1 ýc h !Z IPOV áll elč:n Ý ch p omě:rů ; 

c) ISlpo18lčtll'Ois,ti ,s ,0IbimelzelI1ý1m ručením 1Z,l"l1zené 
za úJče~em IPOlskyltování zápů:}č,ek 'S,t.át8lffi Iz,aru
čelllý1ch podle zákonů 'o ISltavehnÍ1n :ruchu. 

7. Ná,rodní banka , Čes-koslloven:s,ká; 

8. P ,oš:tov:ní ú~ady ,še'kové; 

9. Spolle1čnos,t C.e,skolsl,o'velI1lsJkého červeného 

ktříže; 

10. Os,oby, ' j.eljichž IPolŽ!itky ,dMli .reill'ttové pod
il~ohené la:ni Is'almy o sobě an.i ve 'sIPo'jelI1í .s je1jkh 
OIsltatním ce'loT,Q1čnÍim dŮ'c,hiodem Ipřfpadně s dů:
ohodem hlruvy 'roQld.i-ny, 18 nfž Iby mMy býti ISPO
lelčně ,zdaňO'vámy důchod'olvlou d8.lní, ne1pře,vy

šují ,čás,tky důchodové danv ne'podrohené -(§ 3); 

11. OSIO!by, Jklteré }sou podle § 2 oQIsvobozeny 
od důchodové d8.lně, ISltr,an pOlzHlků, které podle 
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zmíněného ustanovení Ijlsou 'Qisvoholz,eny od dů
chodové daně; 

12. IÚr,oky ,a 'Pož'i.tky -pří,s,luš,e'jí podnikateU vý
dě1k:ov,ou daní lPovilIl:nému, které jlsou prok,alz,a
telně čás'tí výtM,ku dani vý1dMkové 'podT1otbe
ného; 

13. výměnkářlské dávky ,a výměnky, kt,eré :si 
vymíniH z,eměděilci lpři postupu zelměděls:ké:ho 
,maj e,tiku .od pf,e1j im,atell ů, 'Pokud se dávky ,a vý
mě1nky Iplaltí pře,vážně zvýtělžlku ,pOlstoupeného 
zelmědě.lského :Inaj.e,tku a ne'přeis1ahují mky 
v iffi~stě oibvytk1léa 'pokud přÍijemc.i jISIO;U Is,e svojí 
vý1živ,ou ,na do,tJčené po'žitky Ipře,vá.žně odiká:záni 
(seilské výměnky); 

14. pHs:pěvky na výži'vu, kte,ré dostávají man
žel} od ,maIliže,l,a ,a dí1ťky od Is.vých T'odi,čů nelb 
od pNbulZlný,ch flodiče 'zas,tupujídch nebo J:1odj.č~ 
od svý,ch dí-tek; 

1~. ú110ky z dluhopisů repulllikou CeskosJ.o
venskou vyda:ný,ch nebo ku p~acelfií př'e1vtZ,atých; 

reiIlt.y 'za 'p.osltáJtměné nebo t.r'vale do ,Slt.Mní Is/prá
vy Ipře'vlz,at.é po dn ilky , pokud jim ,přÍls:luše,lo 
osvoibolzení ,od daně ;relI1to-vé (kapi,tálové a ren
to'vé) již iP,od,le ustano'vení pl,art:ný'ch be1zpr1o,
stře,dně rplřed vydáním toho-to zákona; dUčí 
dluho"p~sy (výkupní Hs,ty pozerrillmvé), urč,ené 
rn"'o vyplácení náhrad Jza za1br:aný m ,a,je,t.ek IP'O
zemlwvý podle zákona náhradO'véh1o jelst po,v!a
Žio'vati ,za dluhopi,sy vydané reipulblikou Ce'slkQi
slov-ens,kou; 

16. divide'ndy ,a .supe1rdivi,dendy z ,ak,cií Ná
r,odní banky če,skos.lovelnské; 

17.úl"oky 'z pohledávek majitelů kont u po
ŠIt,ovních š,ekových úřadů; 
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18. poji,stné dávky" důchody a Ipo,žitky ze ISO
ciálniho pojiŠltění, ze'jména: 

a) požitky vyp'lácené Všedbe,cný'ill pensijním 
ústavem a iIláhradnÍlmi úst.avy Ipens,ijrními ome
~ujiómi .své ,olbchody [na iplO'ji.šťování z.říJzenců, 
avšalk jen pokud jde o poji.šťování 'z;řÍlzenců 
k ' p1ojioŠltění povinných a Ijen d ,o výiš,e ,zákoiIle,m 
nebo ISltanovamí' př,ede,pS'anÝ'ch iIlej,me,ll!šlích 
plně,ní; 

b) důchody z,aložené na zákonech o úrazo
vém pojištění dělníků; 

. c) po,žitky z fondu Pf{) zaopatření zaměst-
nanců velkostatku; 

d) dávky a důchody založené na zákoně o po
jištění ui báňských bratrekých pokladen; 

e) dávky a důchody založené na zákoně o po
jištění zaměstnanců pro případ nemoci, invali
dity a stáří, avš'ak jen pokud jde o pojištění 
osob podrobených pojistné povinnosti; 

,f) dávky a důchody založené na zákoně o po
jištění os-ob samostatně hospodařících pro pří
pad inva'liditý a stáří s týmž obmezením jako 
pod lit. e); 

g) pojistné dávky založené na zákoně o ne
mocenském pojištění ve1řejný,ch 'zaměs.tnanců; 

19. úfioky, .a ,dividendy z ,akcií podniků, které 
jsou ,osv-obozeny od zvláštní daně výdělkové po
dle § 74, 'odsi. 1.; 

20. 'Úroky z půj-ček uz.avřených se ls.v'oJením 
státní správy korporacemi oprávněnými k vy
bírání přirážek k opatření kapitálů nebo pří
spěvků na nové lokální dráhy ve smyslu zá
kona o drahách nižšího řádu; 

21. úroky ,ze zápůjček hJ71potekárně 'z.aji;Mě
ných nebo na prioritní obligace nebo jiné dílčí 
dl užni úpisy vyd.a.ných e'lektrickými podniky 



osvobozenými úplně neb'O z č' t' 
d v 'dV asI od zvláštní 
' 'a:ne vy; el~ové podle § 72 1'.t b)' 

22 ' k ' I. I , 

. uro y lze vk,ladů '11spornÝ'Clb p la:cené nelbo 
k vdobru připsané společnostmi B obme ' 
rucením zřízenými za účel ' z~ny~ 
půjček st' t v, em Poskyt'Ovam za-
veb ' aem· zarucenych podle zákonů o sta

, ~lJIm ruchu' 

23. úro.ky z 'dlUhorpisů vyd'aný'ch Zvlá:š,tnI"m 
fondem prOl z ' v , 

lečných POměl~Irne~I ztrát povstalých z pová-
Všeobecným fonda uroky v: ~luhopiE'ů vydaných 

. em penezlllch ústavů v • 
hlI-ce Č'8-Slko:s.Jorveill'Srké; I epu-

24 'ty k : vy e~e hUdov 'Osvohozených od dom'ovnl' 
dane, . 

V rozs~hu zákonem přiznan' h ' 
daně nastávají prot' d rc osvobozem od rentové 
nější změny, zVlášti po~~~a~llImu stavu některé podstat
Skoyv ~us, kde daňové osv~b e o ~lovensko a Podkarpat_ 
rozsIruje. ozellI v mnohém směru se 

vProti § 125 zákona o osobn' h ' ' 
p!'eskupení jednotlivých o b IC . daplCh ?Ylo provedeno 
pl'ed uvedena 'sou o svo ,ozellI. hm zpusobem, že na
bození objektivjní svobozen! subjektivní a potom osvo-
výpočet zákon'ných osvob ' v 

zá~{Qnu o osobních daních ří oZ,enl ,zna~ně vzrostI proti 
~al'azena velmi četná osvol mJ:'C~ hm, ~e do zákona byla 
jektívní, která byla při á ozell! Ja.~, s~bJ ektivní, tak i ob-

K Čl ' Ok' znG na PozdějSlml zvláštními zákony 
'.. I esy a obce Ob" . 

C? do všech požitků od' SV,O OZUjl. se od rentové daně 
pnznánÍ. Upoušti se p tulOb1nYCh ~~!ll podle poplatníkova 
Jue o úroky z dočasně ulo vO . nyněJslho rozeznávání, zda 
~ých VÝI~Ůjček neb o jiné z;::lf: bS'ní~h p:něz a nepouži. 
c. 1. vYjmenovanÝm . y. ubjektum v § 174 pod 
tové na roveň posta.J~~u ~o do osvobození od daně ren
elektrické pOdniky je V ! I obecně prospěšné pOdniky a 
bozeny od zvláštní' da~is~Ý<Ifu~dle é § 72, lit. b) a c) OSVO-
l{ Č. 4.: Osvob ' . .ov. 

kládá se na dosav~~e~l h nosltelu s~ciálního Pojištění za
? Všeobecném pensi~fm ~Ss~~boze(nvlCh /Přiznaných zákony 
1'. z. a 89/1920 Sb z a ) v~ c. 11907 i'. z., 138/1914 
,(č . 1/1~88 ,ř . z., 20Ú19Í9 a ~'Ob/1092~r~~ovém POjištění dělník"! 
zaopatrel1l zaměstnanců velkost tk. (. V z. a /n .), o Fondu I)ro 
o báňských bratr k' h a u c. 220 1922 Sb z a n ) 
o Pojištění zamě:t:a~clokladn~~h (č. 242/1922 Sb: z: a n:)' 
S!áří (č. 221/1924 Sb z pro pn~~vd n,emoci, invalidity ~ 
(c. 148/1925 Sb. za' n) a n')L~ vPOjlstěm osob samostatných 
měst~anců (č. 2Ú/1925 S~.o z. ace:)ém fondu veřejných za-

l{ c. 6.: Osvobození tato klád '.: 
obecném fondu peněžních za, t ri'l se na zá~onech o Vše

us av v repubhce Českoslo-

venské (č. 238/1924 Sb . z. a n.), o Zvláštním fondu pl:o 
zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (č. 237/1924 
Sb. z. a n.) a na zákonech o stavebním ruchu (č. 100/1921, 
45/1922, 35/1923 a 58/1924 Sb . z. a n.). 

K Č. 7. a 8.: Osvobození tato zakládají se na zákonech 
o Národní bance československé (č. 347/1920 a 102/1925 
Sb, z. a n.) a o poštovních úřadech šekových (č. 140/1919 
Sb . z. a n.). 

I{ Č . 9.: Společnosti Československého ldíže přiznává se 
osvobození od rentové daně v témž rozsahu, v jakém ph
slušelo podle zákona Č. 58/1909 ř. z. rakouské společnosti 
Červeného kříže. 

K Č. 10.: Osvobození od rentové daně osob, jejichž po
žitky rentové dani podrobené ani samy o sobě, ani ve spo
jení s j ej ich ostatním celoročním důchodem nepřesahují 
částky důchodové dani nepodrobené, zůstává v platnosti, 
zostřuje se však v tom směru, že se za příčinou osvobo
zení od rentové (laně u osob zdaňovaných důchodovou daní 
společně s hlavou rodiny pi'ihlíží i k výši celkového MI
chodu společně zdaňovaného důchodovou daní u hlavy ro
diny. Ustanovení toto má znemožniti obcházeni daňové po
vinnosti tím, že rentové dani podrobené požitky se pře
vedou na jednotliVé členy rodiny, které samy o sobě ne
mají vlastních důchodů daně prosté minimum převy
šujících. 

I{ Č. 11.: Osobám exteritoriálním poskytuje se též osvo
bození od rentové daně co do požitků oJl 'daně důchodové 
osvobozených~ osvobození toto platilo v území mimo Slo
vensko a Podkarpatskou . Rus dosud jen na podkladě do
volení v čl. 3. prov. nař. k III. hlavě zák. o os. daních. 

I{ Č. 13.: Novým jest osvobození selských výměnků. 
K Č. 15.: Od rentoyó daně osvobozují se )úroky ze 

všech tuzemsk)Tch státních dlužních úpisů vůbec a renty 
za postátněné nebo trvale do státní správy převzaté pod
niky potud, pokud již byly osvobozeny od daně rentové 
(kapitálové a rentové) podle dosud platných ustanoveni. 

K :č. 16.: Dividendy a superdividendy z akcií Národní 
banky Československé, které by vzhledem k tomu, že ne
budou stiženy výdělkovu daní, měly býti podrobeny dani 
rentové, vybírané srážkou u 'dlu~nika, osvobozují se od 
daně rentové jednak vzhledem k významu Národní banky 
Ceskoslovenské, jakožto ústavu obecně prospěšného, jed
!lak z toho důvodlu, !že, plynou převážně státu, veřejno
právním korporacím a podnikům podrobeným zvláštní 
dani výdělkové (zejména peněžním ústavům). 

I{ Č. 17.: Úroky :z pohledávek majitelŮ kont u poŠtov
ních šekových úi'adů osvobozují se obdobně, jako dosud 
byly osvobozeny úroky .z úsporných vkladů u poštovní 
spořitelny (§ .125, Č. 5., zákona o osobních daních). 

K Č. 18., 22 . a 23.: Osvobození důchodů zde uvede~ých 
zakládá se na zákonech citovaných u Č. 4. a 6. 

K Č . 20.: O&vobození toto zakládá se na zákonu o dra
hách ,nižšího řádu (Č. 149/1910 i'. z.). 

K Č. 21.: Osvobození toto zakládá se na zákonu o státní 
podpoi'e pi'i zahájení soustavné elektrisace (č. 438/1919 Sb. 
z. a n.) a na zákonu Č. 308/1924 Sb. z. a n. 

Z dosavadních osvobození podle § 125 zákona o osobních 
danícl1 nebyla do zákona pojata tato osvobozeni: 
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a) dosavadní Č. 9.: Osvobození úroků ze státních dluž
ních úpisů a odškodňovacích rent za zrušené důchody 
?a které se vztahoval zákon ze dne 20. června 1868, Č. 66 
r. z.; ustanovení toto stává se bezpředmětným poněvadž 
uvedené dlužní úpísy a renty nebudou českoslov'enskou re
publikou pi'evzaty; 

b) dosavadní Č. 10.: Ustanovení '0 dívídendách rakousko
uherské banky, které se stalo bezpředmětným; 
v c) dosavadní Č. 11.: Osvobození důchodů, které 'podle 
clánku II., odst. 3., uvozovacího zákona k zák. o osobní~h 
daních byly podrobeny právu Isrážky u dlužníka, stává 
se rovn~ž. bezpi·e~.mětným, neboť jednak nemohl b)rti zji
štěn aUl Jeden pnpad, kde by se děla srážka staré daně 
z phjmu při výplatě úroků, jednak úroky z dílčích dluž
~ích úpisů a hypotečních zápůjček - o něž zde jediné 
Jde - nebudou podle návrhu zákona už započítávány do 
vyměřovacího základu výdělkové daně [dnešní § 94, lit. cl] 
a budou tUdlZ - pokud jim nepřísluší osvobození podle 
ustanovení čl. III. nebo některého bodu § 174 - pOdrobeny 
rentové daní u 'Věřitele vzhledem ke změněným ustanove
ním o zvláštní dani výdělkové (dosa'vadní § 94, lit. c); 

~) \los3:vadní č. 14.: Osvobození úroků, vyplácených spo
~~~nostm~ v podle ~ 94, lit. cl, poněvadž úroky tyto byly 
JIZ posttzeny vydělkovou daní spOlečností; ustanovení 
toto stává se bezpředmětným, ježto podle návrhu zákona 
zmíněné úroky nebudou již výdělkovou daní postiženy 
a není tudíž důvodu, aby nebyly podrobeny rentové dani 
u věřitele. 

§ 176. 

Osvobození stanovené v § 174, Č. 1. až 12., ne
vztahuje se na úroky a renty, z nichž se ren
tová daň sráží podle ustanovení § 180 při jejich 
výplatě pi'íslušnými pokladnami a podniky. 
S~bjektívní osvobození poskytnutá § 174, č. 1. až 12., 

maJl platnost zpravidla jen potud, pokud rentová daň se 
nev~~írá srážkou u dlužníka. Výjimka z této zásady při
poustl se pouze .?O do úroků podrobených srážce podle 
§ 180, odst. 2., C. 3., pokud jde o subjekty, jež jsou 
také od daně ze zmíněnýCh úroků výslovně OSVObozeny. 

Základ d.aně. 

§ 176. 

(1) Rentová daň s'e vyměrřuj.e na kaž,dý k,a
lťjndá~ní '(berní) rok, kdy'ž ,pro,š,ell., !Z dani pod
robený/ch po'ž,itJků, 'jkhž !bylo v tomto kalern
dáJřním ro'ce skute.čně d,oslaženo. 

(2) Nekryjí-li ,se pr:avide,l,ná 'ohcrhodní obdo'hí 
poplatní'kova rS ka:lendá-řmím rokem, vyměfí 

236 

se na po'pla.tníkovoO př'ání ,daň míiSto !podle ka
lendářnLhlo I'iOku lIl·a podkl-rudě obchodního (ho·
s'podátského) ·ofb.c1ohí, Ijels1tli'že Itoto zah1'nuje 
ohdolbí Ije'dno'ho ,roku. Zmíněný ZlpŮ'slob vymě

ření 'd,aiIlě jelst př'í'puslLný jen tehldy, přihhží-Ili 

se ta:ké při vy/mM'ování dŮlchod-orvé daně Ji té
mulž ,ohchodlnímu (,h'oslpodářlskému) ohdobí. 
OSltatně pl.a,u .pro 'vyměření .renrt:lOvé d~aně pod1le 
o,])Ichlodn:úho (ho,SlP'odMlského) olbc1olbí us.tano
vení § 4, ,odslt-. 2. 

(3) O 'polžitdch, 'ze M.e'rý·ch ,s'e 'vyhírá daň s,rálž
lwu u dl UJžník a, !p1a,tí U1st'a;n1ov·ení § 180. 
Daň vyměřuje se na každý kalendářní rok .z požitk,ů; 

v tomto roce skutečně dosažených. U poplatUlků, kten 
účtují podle obchodnich (hospodářských) obdo~í, pi'ipouští 
se vyměření daně na podkladě onoho ob dobl, které se 
končí v phslušném kalendářním roce. . 

Tím, že se postihují daní požitky v berUlm roce s~u~ 
tečně dosažené , přestává veškeren ohled na dobu trvaUl 
dani podrobených požitků a na změny, které nastaly v po
žitcích za b erního roku. 
Daň srážená dlužníkem postihuje rovn1íž jen požitky 

v rozhodné době výplatou nebo pi'ipsáním skutečně přijaté. 
Ustanovení o naturálních požitcích a o přípustných sr:iž

k:ich pi'i stanovení zdaňovacího základu jsou protí ustano
vením platným v území mímo Slovensko a Podkarpatskou 
Rus nezměněna. 

§ 177. 

(1) Sklárd~jí-li .se dani ,podrohelIlé pO'Žii,tky z,ce,la 
ne1ho ·čá,s,terčně 'z IPřÍ'rodni:n, vě' - '1ý1c.h Ipož,itků 

nebo jinakých d'ávek, 'Sltano,yi ~S i pe1něŽlní 'hod
nOlta 'ph11odnin podle ,skute,čnýlch v místě oh
vylldých ·cen, hodnota vě,cných 'plQ,ži.t.ků ·a jina
ký.ch dávek 'odha-deim. 

(2) Při .anuHách př'ihlílží Is.e !pOUlZe ik úrokům 
v nklh z,ahrn utým. 

§ 178. 

(1) Prus.ivní 'úrolky neodpo,čírtávajís.e zpravi
dla -od .polžitJků dani 'podrohených. 
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(2) SráJžky jlsou prfírpuSltny ptO:U1z,e v tě,chto 
případech: 

1. Válznel-'li na určitém dúchodu břímě na 
sGua{Jrolffi'O,prá'vnílm titulu se zakládajkí klte,ré 
je !S po:žitlkem IpHmo ISlpojenoa Ijej zm,~lnšuje ' 
u nadací s'e ne'pok'láid,a,jí vý1daje na nada'ČIIlf 
účely za 'ta,ko'vá Ibře,me,na. 

2. Z 'př.ijatých elskomptních 'a k Ollllt,Olmre:nt
~fch úr'o,ků smě'jí iJJý~i odečteny za'placerié 
uroky reelsko:mptní nebo pa,s:ivní úro,ky konto
kOTe'l1itní 'z téholŽ! pomě>r'u konto/k'o::retntnfho. 

SráJžky 'pod Č. 1. ,a 2. u vedené j.s:ou přílpus1my 
Ots'~~~ně 1enom tehdy, jes'tli1že dani 'Podr'Obemé 
POI~l,tJky .ne,nále,ž:í k pO'žitt/ků:m v § 180 ulVerdeným 
a Jsou~lI platby, [C'teil'é dlužlllIo 'otd.etČÍls:ti 'hfodno'-
věrně pr1okálzány. ' 

3. Od /pachto'vného Isměji hýti OIde'č/teny ,spTá vnÍ 
a 'ud1ržo'vací výdaje" ISlptojemé 's vy:dtržlolváním 
pachtovamého předmětu, i 18 odpdlSY Iza Zlnehtod
necení IziařÍJz,e1ní a prov'olzlŮ'vacího m ,ate1riáJlu 
n~JSltalé ,opotřehením, 'pokud není pa,chtý,ř ;p!o
VJtneln nés,ti zmíněná 'břemelna. 
Ustan~vení § .178, odst:.2. (dosavadní § 130, odst. 2. zák, 

? á~sobmch dalllch) o lJnpustných srážkách pří stanovení 
z. ladu daně nesrovnává se sice s přísným pojmem daně 
yyno~ové, ponechává se však nadále v platnosti ježto 
.Je.~t ~ ~ednak povahy .zcela výjimečné, jednak se ';žíÍo a 
plaktrcky nemá znacného významu 
.Po~le vl~dní osnovy měly býti 'správní a udržovací ' 

vy~.aJe SpOjené s vydržováním pachtovaného předmětu 
oC~cltate!ny pouze u propachtovanýCh živností. Změně
n~m n~vr~:m záko.na rozšiI'uje se odčítatelnost zmíně
nych vyda.Ju. na l~.az~é pachtovné, poněvadž jest odii.vod
ně~o, ~by. 1 .tI .Jlllych propachtovaných předmětťí b ' 1 
z1111něhne v~daJe O(~poč!tatelny, jelikoŽ zmenšuji výtěie~ 
z pac tovneho plynou Cl. 

§ 179. 

(1) Rent'Ů'vá daň 'přímo vy1btí'ralná .činí rth PTlO'
renta (3%) IZ požitků dani pod'I"othenýich. Daň 
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sni'žuje se na po,lo'vinu, jde-lli o .po,platníky IstarrŠÍ 
65. let, jejicl1ž celoroční duchod nep~e'vyš'U'je 

15 .. 000 K!č. 

(2) R8IllItová daň vylbíll',a;ná ISTálŽklou 'IPodle 
§ 180 činíše,slt 'procent (6%) iZ pOlži tkú daill.i 
p odI'lolbemý,ch. 

Výj~m:kou čilní ta,to daň: 

a) Des,elt pro cenit (10%) 'z výkUlpnílC'h lI'elIlJt za 
p'otsltátněné neho rtlrvale do Is,tátního prolv:olz,o,
vání 'přev'z:ruté ptodmiiky. 

'b) č,tyh 'ptl"lOCent1a '(4%) z úro~{u :z dílčí ch 

dlužních úpisu km~po'r:3Jcí ku vylbírání přirá
ě.81kolprá vněnýc,h. 

c) Th pI"ocen:ta (3%) 'z 'Úr'olků z,e vld.adu na 
,~klaldmí klllí'ž,ky (Uslty), !Z' úrolků /z,e vk'ladu u 'si- • 
rctóch ,pokladen, lZ úr'oku z /úsipolrnýich vkiladu 
uvý1dělk'olvých ,a hOlspodáJřských S'p,()I] eče'llls,te/v, 

dá'le ·Z úr'olků ze záslta v/nfclh U/Sltů hy[p'o~e'čni:ch 

ú"'tavu ne.s,letdujkkh d ,oiSoruž,ení (úsku a z:alolže
nýlch na 'zálsatdě V'zájem'lllols,ti. 

d) Jedno 'proc,ento (1%) z úroku z,e :zásltav
ních Hs,tů, ,j,rukož iz dtlu1žnkh 'Úpisu vyd,aných 
na podkl'adě 'po'sikytnutý'ch půjj'ček, pokud tyto 
Jisty a úpisy byly !vy.dány zemskými úvěrními 
ús,tavy a Ú's,truvy pro záls:tavní lts1ty ,sl])oři:t.e,leti1, 

ústřední :baniku 'český,ch s,pořitelelll v Pr,a,z,e a 
ústředlní banku německý'c.h ,spoři,telen v Praz,e 
V ito po'čHaj k. 

,(3) Rent,ová daň : vyhíraná srálŽ!k.ou 
§ 180 není ,podkladem pro vy:měř'Olvání 

bírálllí j.aJkýchkoliv přirálžek. 

podle 
.a vy-

Pro rentovou daň vyměřenou podle přiznání, k níž 
se vybírají také pi'irážky autonomních korporací, stanoví 
se sazba daně 3%, 'tedy tou výměrou, které dosud podro
beno bylo podle zákona o osob . daních pachtovné z pro
najatých živností (bez dosavadní mimořádné přirážky). 
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Sazby daňové, .které se srážejí podle ustanovení § 180 
u dlužníka, zůstávají až na úroky ze vkladů na vkladní 
knížky u bank v nezměněné výši dosavadních daňovÝCh 
sazeb platných 'v území mimo Slovensko a Podkarpat
skou Rus mimořádné přirážky v to počítajíc. 

Rentová daň ze vkladů na vkladní knížky se sjedno
cuje a ,stanoví Hemi procenty. Doposud byla sazba dvojí 
a to (mimořádné přirážky státní v to počítajíc): 6% 
z úsporných vkladů u bank a 3% .z úsporných vkladů 
u jiných peněžních ústavů. Toto rozlišení souvíselo 
s možností přesunu daňového, takže peněžní ústav platil 
rentovou daň za vkladatele. V tomto případě se stávala 
daň rentová, která podle svého účelu má postihovati . vý
nos určitých peněžních kapitálľt , praktícky daní výděl
kovou, postihující výnos peněžního ústavu. V tomto pří
padě pak bylo možno pi'edpokládati, že jest u banlt 
vyšši možnost nežli u spořitelen atd. a nižší sazba pro 
spořitelny byla privilegiem. Avšak takto změněná rentová 
daň v daň výdělkovou není účelná, poněvadž jest vy
měřována pOdle hrubého výnosu. V linii celkové ten
dence berní reformy, podle níž se čelí přesunům da
ňovým, aby se nezměnil charakter daně, znesnadňuje 
se napÍ"Íště peněžním ústavllm, aby platily rentovou daň 
ze svého a to tím, že co by z tohoto titulu zaplatily, 
není pro ně odpočitatelnou položkou. Tím se vrací ren-

*tová daň k původnímu svému určení a účelu. Pak ale 
není už žádného důvodu k odstupňováni této daně, 
ledaže by mělo se finančními prostředky působiti na 
pi'íliv a odliv peněz mezi různými skupinami peněžních 
ústavů. To však nemůže býti a nesmí by ti eílem ani 
účinkem daně a daň nesmí býti soutěžním činitelem. 
O pÍ"Íliv u vkladů do různých skupin musí rozhodovati 
pouze zi'etele hospodářské, t. j. u vkladatele úvaha 
o úroku a risiku. Z té příčiny se daň rentová unifi
kovala a to obecně na sazbě nižší, aby lidové peněž
nictví nespatřovalo v tom pro sebe křivdu. 

Jinak byly při dani vybírané srážkou u dlužníka po
nechány v platnosti dosavadní výhody, stanovené zá
konem o osobních daních pro úroky z dílčích dlužních 
úpisů korporací oprávněných vybírati přirážky, z úroků 
ze vkladů u sirotčích pOkladen, z úroků ze zástavních 
listů hypotečních ústavťl nesledujících dosažení zisku a 
založených na vzájemnosti a konečně z úroků ze zástav
ních listů a z dlužních úpisů vydanýCh na podkladě po
skytnutých půjček, pokud tyto listy a úpisy byly vy
dány zemskými úv.ěrními ústavy a ústavy pro zástavní 
listy spořitelen, 'Ústřední banku českýCh spořitelen 
v Praze a Ústřední banku německých spořitelen v Praze 
v to poč.itajíc. 

V území mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus zvyšuje 
se tedy zákonná daňová sazba pouze u požitků zdaňo
vaných podle přiznání mimo pachtovné (z dosavadních 
2% na 3%). Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byla 
daň kapítálová a rentová shora již citovanýmí zákony 
Č. 299/1924 a 49/1926 z pi'evalné části snížena z původní 
vysoké výměry (10% resp. 5%) na sazby zákonem sta
novené; tím docílí se ještě dalšího snížení a úplné uni
fikace sazeb daně rentové. 
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,Srážka daně dlužníkem. 

§ 180. 

(1) V pfí/padelch ní/že vylzll'ačenýJch vyibírá ise 
rentová daň ,sTá,žkou u dlUlžníka tím zrpůsobem, 
že dlužnÍlk srazí na účet Istá:tní pok,ladny pří
jemci IZ každé s.plMky ,pOlžitků Irentov~ dani 
podrobený'ch, které .sám n 'eho IsvýJmi 'poiktladna
mi vyplácí nebo ve pI1o/srpé,ch věHtelů !při-pi,sude , 

pr ocen ta v § 179 u'Vedená a odvede je podle 
UJslt,anovení § 181 .s.t.Mní poidadně. 

(2) T.aková /srážka Ise 'vylkonává: 

1. PokI.adnami neibo platebnami státu, zemí 
(IŽUp) ,a veřejných fondů c,o do vlš,elC'h jimi vy
plácený'ch, rentové dani IPodrobem.ý:cb po,žitků, 

vyjímajk :pachtovné. 

2. P'okladnalIlli ne/bo platehnami 'o!krelsů, obcí, 
r'ovně,ž i podniky, k lteré !jsou 'záJ8'adně podroheny 
zv láJš'tní dani výděllkorvé: 

a) c'o do dani podIloibený!ch úroků a j1ných 
pOIži,tků IZ Icenný!ch papíTů jimi vydaných, lIle

hledíc k tomu, děje'-li sle platba výměnou ku
llnnů či jako u pokladničních pO'ukázek jiným 
zpús ohelIll ; 

b) ,co do úroků ,z ú,s.polJ."'Ilých 'V~Jadů. 

3. Podniky a ťo.sob prárvni1ckých nebO' fy,sk
kých, Ik,telré ,pr,ovolZ'ují halThko,vlllí ,ohchody po :ž.iv
ll'oslteiI1sku, 00 ,do vš,ech rerutové d.ani podrohe
ných úroků, kte,ré se přip1sUljí k dohru z peně:z 

přija,týJch kz,Ú'flokovwní, ,s Ivýjimk,o'U úrolků: 

a) které ,podrobeny jlslou ISlI'álžce d,aně jiJž podle 
Č. 2., neho 

b) iktelré majípův,od ve 'zCÍlzenÍ .směnek, neho 
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c) které se př'ipiiSují ve Iprols1pěch jiného pod
ni,katele, který .sám také pr'ovolzuje bankovní 
obchody po živnos,tens,ku, nelbo : 

d) které 'se ,připisují poš,tovním š'elkovým úřa
d úm z ,přelbytk ů u baTlIk na hě'ž:ný účet ul,o'že
nýlch, neho 

e) k1eTé :se z peně1z uložených na bělž:ný úče,t 
přilpi:sují ve pr,o,s,pě'oh ,s,tMu, ,zemí., žup! ok,resů 

a obcí, nebo 
f) kte,ré Ise z pen.ě:z ul,o,ž:ených na bě1žrný úče,t 

při:pilsUJjí ve 'pros[prě,ch: 

cd no.s:Í'te'lů ,sociá!lníbJo IpojiŠltění j'menova;ných 
v § 7,2, lit. ch)a,ž n), a,vlšlak jen v .té pomě,rné 

(áistce., k,te'rá p.ř'ipllidá na činnost zvláš{IllÍ da,ni 
"ýdělko,vé n8ipodrobe,nou; 

[3) Zvlárštního fondu pr.o IzmíTnění ,ztrát ,po
v.s,ta,lý:ch ,z poválečných pomě'rů; 

y) Vš,e'O'be'cného fondu penělž'ních ús,tavů v re
p'ulbHc e Č e:sko:s lov el!1slk é. 

1(3) P ;Q1dr,obná Ulstano,vení vydána budou vlád
illím naŤÍ'z,enfm; Izeij:ména můiŽe hýlti IpodnilkŮJm 
-a Cos'ohám v 'odS't. 2. pod č. 3. 'zmÍlIlěným naří
zeno" 'aby Iz,a ;pN-činou dO'Zoru upr,avily své ,kmi
hy urči,tým IZ:pÚlSob em. 

Rozsah povinnosti srážeti daň dlužníkem je nezměněn, 
pokud jde o území mimo Slovensko a POdkarpa:tsk?? 
Rus. Vzhledem ke Slovensku a POdkarpatské RUSI p.n
způsobuje se rozsah povinnosti srážkové zása~ám platnym 
na území ostatním a rozšiřuje se dosti znacně. Na roz
šíření srážkové povinnosti nad míru stanovenou zákonem . 
o osobních daních se nepomýšlí, poněvadž nejdůležitější 
typy kapitálů jsou již při dnešním rozs.ahu s.rážky p~~~ 
zachyceny a rozšíi'ením srážkové povlllnost! na ~lrs~ 
okruh dlužníků by jíž mohly býti přibirány ke srázem 
daně jen subjekty menší spolehlívosti. 

Od daně rentové vybírané srážkou z úroků z běžných 
účtů u peněžních ústavů (odst. 2., č. 3.), osvobozují se 
podnikatelé, kteří sami provozují bankovní obchody po 
živnostensku, poštovní šekové úřa~y, dále st~t, země, 
okresy a obce a konečně subjekty, kterym bylo 
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zvláštním zákonem poskytnuto osvobození od daně ze 
zmíněných úroků (Všeobecný pensijní ústav, úrazové po
jišfovny dělnické, Fond pro zaopatřeni zaměstnanců ve)-
kostatků, báňské bratrské pokladny, pojišťovny zřízen (, 
pOdle zákona p pojištění zaměstnanců pro pi'ípad nemoci , 
invalidity a stáři, pojišťovny osob samostatných, Lé
čebný fond veřejných zaměstnanců, zvláštní fond pro 
zmírněni ztrát povstalých z poválečných poměrů a Vše
obecný fond peněžnich ústavll v republice Českosloven
ské); všechny ostatní subjekty, jimž nebylo výslovně 
přiznáno osvobozeni od daně srážené podle dotčeného 
ustanovení, jsou z úroků z běžných účtl! II peněžnich 
ústavťt podrobeny srážce daně i tehdy , přísluši-li jinl 
osvobození od rentové daně ukládané podle přiznání. 

§ 181. 

(1) Po:kud nebyla s.ráJž!k,a vykonána s,tMlními 
l ·,okladna,mi, bUlťtež částky na rentové dani po
dle předchozího ustanovení v Ika,žJd-ém kalen
dářiním 'po'l,o'}eI1J srá:žené odvedeny do 30 dnů 
po projití Ik,a.lendářního lJ.o'loletí Istátnípoklllid-, 
ně, k:te,ro'U určí finanční ,slprá va. 

(2) Do téže lhúty budiž předlolžen, ,a to i stát
ními pokladnllimi, vy/měř'Oivacílmu úřadu, v je
h02l obvodě vý,pl,ata byla vykonána, úhrnný, 
podle .skupin ,spořádaný výk,az o vY'hraných a 
odvedený1ch čá:sltkáJc,h. Mini:ster,sltv.o financí je1st 
zmocněno po'v,o,liti dlužn~kům k srálžce Izavá
zaný1m delší zúčtovací lhůty a ú,le'vy při 'sdělá

vámí 'zmíněných výJ]{;a-zů. 

((3) Vymě1řovací Úř'llid zk'oumá 'S'právno1s,t vy
konaných srMék, ,a ,je'-li tř'eba, Inařídí, uváJdělje 
důvody, dlužníku sráJžJkou ,a ,odvedením ,daně 

povinnému dodate-čné pl lliCení 'zvlá.štním vy
zváním, z něhož jes,t 'pří)pustn,o -odvolání k fi
nančnÍ-mu úřadu !tI . .s,to'lke, jen:ž rOlzhodne 18 ko
ne'čnou pla-tnos,tf. 

Ve způsobu provedení srážky a v odvodu daně nastává 
jen pro Slovensko a Podkarpatskou Rus nepatrná změna. 
Právo povolovati delší lhůty zúčtovací a úlevy při sdělá
vání výkazů phznává se ministerstvu financí (dosud 
podle zákona o osobních daních ministr financí.) 
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Počátek a konec daňolVé povinnosti; změny 

v berním rOce. 

§ .182. 

(1) Pokud jde ,o rentov,ou daň ·přílmo vybíT!a
nou, pl,atí 'o po'čátku .a konc.i da;ňové 1l'oIVinno,sti 
a o změnách ,naS't,alý,ch v Ib,emím 'r·o'ce ,ohdobně 

U1s.tanovení §§ 23, 24, 25 a 27 o dani dŮJchodo'vé. 
(2) U -rentovéd-aně vybí,ramé srá1žlkou IPodle 

§ 180 jelst proo daň,oIV'ou pOlvinnoSlt r Olz,hodnou 
doba, kdy Ise dani ,podlrotberné p.olži,tky vMiteh 
vyplácejí nebo při,pi,sUljí. 
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HLAVA VII. 

Daň z tantiem a z vyššího 
služného. 

Úvod. 

Myšl1enka postihnouti zvláštní daní t. zv. tan
tiemy, jest již staršího pův·odu. 

Vyhovujíc četným přáním navrhla býv. vláda 
rakouská (33.9, 73-9. příl. ke sten. protokoJ u posl. 
sněmovny 1909, a ·54.2 týchž příloh 1911) zave
dení zvláštní daně na platy správních a dozor
čích radů, dále členů představenstva u akc.spo
lfčností a komanditních společností na akcie. 

,Bylal zamýšlena skutečná daň, progresivně vy
budovaná a vybíraná podle přiznání. Důvodem 
'bylo to, ž'e tyto požitky, třebaže o nich nelze tvr
diti, že by byly všeobecně příjmem bezpracným, 
pi;ece jsou ze všech pro- vyšší zatíž!enÍ daňové 
nejvíce způsobilými. 

Zákonem (Ičl. III. zák. ze dne 23. ledna 19M, 
Č. 13 ř. z.), který až dosud platí, staly se tyto 
osnovy ve formě podstatně změněné; došlo jen 
k "dávce" tantiemové, vybírané srážkou ve výši 
10% bez progrese; vyp,lácené částky nevylučují 
se z vyměřovacího základu zvláštní daně výděl
kové. 

Býv. uherské právo zná rovněž podobnou 
zvláštní da:ň z těchto požitků, zahrnuje je však 
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d,Q III. třídy zárobkové daně (§ 5 zák. č. XXXI/Jil: 
191'6) a zdaňuje je tudíž proporcionální sazbou 
10%; vyplacené částky jsou však odpočitatelnou 
položkou při zdanění společ:r;.osti (§§ 17, č. 8. a 
22. ·zák. čl. VIiII:11909 a zák. čl. XXXIV :19'l6). 

ZáJkon přidIlŽJuje ,s,e V'zoru podle 'Zák. č. 13 
ř'. z.ex 1914, ,a proto ,s,tanoví s,e jediná propor,ci
o~ální ,sa:zha a vybírání STružkou u 'pramene, 
aby byli postiženi též I]Je'rcipienti bydlící 
v cizině. 

Pokud jde o, zvláštní daň z vyššího služného, 
jediná P/I'oporcioneln~ sazba z částek' převyšují
cích 100.0Q<0 .Kč služebních požitků , avš'ak vybí
rání na podkladě př·iznání a platebního rozkazu, 
ježto výše zmíněného důvodu pro 'erážku zde 
není. 

Daň podléhá jako Jme výnos'ové daně při

rážkám samosprávných korporací. 

§ '183. 

(1) Požitky, které d,ostávají členové představen
tStva (d'ozorčí' a správní rady, generální rady, 
administrační Tady, kuratoria ,a pod.) společností 
akciových a komanditních společností na akcie 
v ,této ,Sivé vla,s,tno:s,ti plOd :jlakýmlkoli náJz,vem, 
podrobeny ,j,s'ou 10'% d3Jni IZ rtalntiem, kte,ro'U iS.pO

le'Čnosti vyhí,raljí IsrMtkoIU ,při výípl,aitě 'pOlž,itků a 
odvádě1jí 'sltátní po!k.ladně. 

,(2) ,Daň z tantiem není podkladem pr,o vyměřo

vání a vybírání j'akýchkoliv přirážek. 

(3) Dani nejsou pOdrolYeny požitky, které podle 
služební smlouvy dostávají smluvně ustanovení 

2,46 

vedoucí ředitelé s pevnými platy za činnost 

v odst.. 1. uvedenou od IS:p ol e'ČIIlosti, ,v j.e'jkhž 
,sl ulŽJbá,ch j'Sou. 

{4) Povinnosti k dani tu není, činí-li požitky 
společností celkem vyplacené méně než 50100 Kč. 

(5) U3tanovení §§ 180' a 181 platí obdobně pro 
daň z tan tiem. 

(G) Zdaňování společností, které vyplácejí po
žitky uvedené v § 1:83, odst. 1. a 3., podle ilJU. 
hlavy tohot,o zák,ona, zŮBtá vá ustanoveními § 183, 
ods,t . 1. a 5. nedo,tčen'o,. 

Požitky členů představenstva tt.kciových a komanditních 
společností na akcie, které tito dostávají v této své vlast
nosti, jak činí víc než 5000 Kč, jsou pOdrobeny zvláštnímu 
z~~n~ní 10%. Daň se vybírá srážkou a není podkladem 
pnrázek. Obdobné požitky vedoucích ředitelů s pevnými 
platy jsou vyňaty. . ' 

1(1) Služební požitky (I§ 11) zásadně dani důcho
dové pod~ohené (§ 1 a) od ní podJe, § 2 neosv:o
bOlzené ;j,stOl.L,podr,otbeny d3Jili z VYšlš,fho s,l uŽII1ého, 
pokud přesahují úhrnem ročně 100.00'0 Kč po 
odečtení .srážek podle ustanovení § 15 přípust
ných - kromě daně z vyššího služného - a 
s těmito .3lužebními požitky přímo hospodái\sky 
s,ouvisejících. Tantiemy zmíněné v § 183,odst. 
3. js'ou této dani podrobeny. 

(2) Podkladem daně .je,s,t výš,e ,slU'žeJlmÍ'ch po
žitků stanovená při vyměření daně důchodové; 
vyměří ji vyměřovací úř,ad. 

(3) Daú činí 3% z částky, o kterou přesahují 
požitky vypočtené podle ,odst. 1. a 2. ročně 

10'0 . .000' Kč. Pro výpoč,et daně bude zaokrouhlena 
daň'ová základna na: 10'0 'Kč dolů. 
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1(4) Pr{) tuto daň· platí obd{)bně ustanovení § 4, 
odst. 1., a §:§ 23 až 25 tohoto zákona. 

Odst. 1. tohoto paragrafu byl doplněn poslední větou, aby 
bylo jasně stanoveno, že této dani jsou podrobeny i požitky, 
které jsou podle smlouvy vyplácené smluvně stanoveným 
vedoucím řiditelům s pevnými platy společnosti, v jichž 
službách jsou, za jejich činnost jako členů pi'edstavenstva 
akciových a komanditnich společností na akcie . 
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Rejstřík věcný. 

Advokáti § 157 ad 6, 301, odst. 4 ad 4. 
Akcie § 1, § 55, odst. 4. Akcie Nár. banky československé 

§ 174 ad 16. 
Akcie cizí § 79 ad i. I 
Akciové společnosti § 68 I la, sazba § ~3, odst. 6. 
Amnestíe čl. XII. 
Amortisace § 79 ad f a § 80. 
Anuity § 177. 
Báňské bratrské pokladny § 72 ad k. 
Berní rok - kalendářní J ok § 4. 
Bezúplatná věnování § 17, odst. 5. 
Bohoslužbě sloužicí budovy § 126 ad. 5. 
Bratislava § 143 ad a § 156 ad 1. ; 
Brno § 143 ad a § 156 ad 1, čl. rx. uváď. ust. 
Byty živnostenských dělníktl § 9 ad 2. 
Cenné papíry § 12 ad 3. 
Cesty § 96 ad 4. 
Cizinci obchodníci a živnostníci § 66, 69, 70. 
Cizích států budovy § 126 ad 3. 
Cizozemské úroky a dividendy § 172, odst. 2 ad 7, I§ 173. 
Cizozemské prameny důchodové § 1 ad 1. 
Cizoz.emské prameny výdělkové daně §§ 48-49. 
Cvičiště vojenské, cvičiště \tělovýchovných spolků § 97 ad 4. 
Červeného kříže budovy § 127 ad 2. 
Červený kříž § 174 ad (9. 
Četníci § 2 ad 3, exekuce § 352, odst. 3. 
Činžovní daň §§ 143-160. 
Dary § 7 ad 2, 79 ad c. 
Dary, podpory a bezúplatná věnováni § 17, odst. 5. 
Dávky a důchody báňských bratrských pokladen § 174 

ad lBd. 
Dávky a důchody z nemocenského invalidního a starob

ního pojištění § 174 lad 18e. 
Dávky a důchody z pojištění samostatně hospodařících 

osob § 174, odst. 18f. 
Dávky pojistné ze zákona o pojištění veřejných zaměst-
nanců § 174 ad 18g. 

Dědictví § 7 ad 2. 
Děleni daně § 58, §§ 84-89. 
Deputátní byty, jich užitková hodnota § 9, odst. 2. 
Diety poslanců § 13 ad 2. 
Dílčí Idluhopisy § 179, odst. 2b. 
Dílčí vlastnictví k domu § 119, odst. 3. 
Dobročinné a lidumilné ústavy § 127 ad 4, § 128. 
Domácího činže § 154: 
Domácnosti důchod § 5. 
Domovníkův byt - jeho užitková hodnota § 9, ad 1. 
Domovn! daň §§ 117-171. 
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Exteritorialita § 2, § 342, exekuce. § 352, odst 5. 
Elektrické podniky § 72 ad b , § 174 ,ael 1 a 2l. 
Eskontní a contokorentní úroky § 178. 
Eskontní zisky § 1172, odst. 2 ad 3. 
Evidence katastru daně thdni § 166. 
Fondy ke zmírně n í ztrát z povále6nýcb poměru § 174 

ad 6b, § 180, odst. 2 ad 3f.S . 
Fondy k náhradě živelních škod §§ 108-110. 
Fondy pro invalidy a ' pro stavbu chrámú § 174 a(l ll. 
Fondy pro veřejné vyučovací ústavy § 174 ad ll. 
Funkční požitky ' § 13 ad 2. 
Garanční příspěvky se nezapočítávají § 79 , odst . 1 ad c. 
Hlava cizího Jstátu § 2 ad 1-
Hlava rodiny § 5, odst . 4. 
Hlučínsko, sazba daně pozemkové čl. VlIL, odst. 3 a , b , 

sazba činžovní 61. X. , hodnota pozemkťl 61. XIV. 
Hodnota nájemní § 152 u bytu idomácího § 154, odst. I. 
Hodnota pozemkll pro ú6ely poplatkové čl. XIV. uvátL liSt. 
Hostince, hotely § llj3 ad 2, § 161, odst. 2b. 
Hospodářská společenstva viz Výděl ková sp. § 68. 1. 1. f., 

§ 83 ad 3. 
Hráze ochranné § 97 ad 2. 
Hřiště § 197 ad 4. 
Hřbitovní budovy § 126 ad 6. 
Hudební produkce § 67 . 
Chatrné obytné budovy § 162, odst. 4. 
Chlévy § 161, odst. 3 ad 3. 
Cbudinské ústavy § 174 aet 3 (osvobození od dan(l r e ntOYé ; . 
Invalidní fondy § 174 ad 3. 
Invalidi § 2 ad 4. 
Invalidní pojistka § 7 ad 2. 
Investice (odpísy 20%) § 79 ad f. 
Jezera § 96 ael 2. \ 
Kalendářní rok - bel'ní rok § 4, 56, 120. 
Kapitálový příjem § 12. 
Katastr (po~emkový 61. VIII ., úvod. úst., odst. 2. 
Katastr daně třídní § 165, 163. . 
Kauce § 172, odst. 2 ad 2. 
Kavárenské místnosti § 161, odst. 26. 
Kočovní skladiště I§ 67. 
Kočovní živnost § 64. 
Kolny § 161, odst. 3 ad 3. 
Komanditní společnost (sazba) .§ 83 ad 6. 
Komory k ukládání zásob a uM-arlí § 16J, o(l st. il ful il. 
Konírny § 161, odst . 3 ad 3. 
Krámy § )161, 2b. 
Korporace § ' 6, 264, odst. 1 ad 5. 
Koupelny § 161, 3 odst. \ad I. 
KUChyňky § 161, 3 odst. ad 1. 
Léčebná 'místa § 143, odst. 1 ad a odst. 4, § 150, odst. 6. 
Léčebný fond veř . zaměstnancú § 72 ad n. 
Lékaří § 57 ad 6, 301 odst. 4 lad 3. 
Lidumilným účelum sloužící budovy § 9 ad 3 - ústavy 

§ 174 ad 3. 
Lihovary (výdělková daň § 47, 2 odst a). 
Likvidační pi-ebytky § 83, odst. 12. 
Lesy § 8, § 22, § 98. 
Lisovny § 161, odst. 3 ad 3. 
Malé byty, malé provozovny § 136. 
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Manžel § 5, manžel zmocněnec § 263, odst. 5. 
Mimořádná poruba lesů § 22, odst. 3. 
Mimořádné pHjmy. § 22. . Vl VIII 
~r ořádná pi"irážka státní k pozemkové r~a~l c . . 
Ml~mum daně prosté § 3 pH sr.ážkové dam ,§ 3l. 
Minimální daň 72% § 57 ad 7, § 83 ad 13. 
Mlékárny (výdělkov~ daň) §. 47 , odst. 2a. 
Mnohočlenných rodin zdaněn i § 20 . 
Močály § 96 lad 2. 
Mrchoviště § 97 ad 3. 
Nádvoří § 96 ;ad 4. V 
Náhrada za zaplacenou dali § 5, orlst. 5. 
Nájemné § 149. 
Náměstí návsi § 96 all 4. 
Národní' banka čs. § 72 ad e, § 174, Od~t. 7. f!, 

Nástavby § 10, odst . 2, § 79, odst. ac 7, ';l 1114. 

Návsi § 96 ad 4. . § §"7 odst 1 
Několika o~ob z.daněl1l. 6a, in~ai pobiecÚvkám pi'ísl1 ěvk y 
Nemocenskym, urazovym . 

jsou neodčitatel. § 17, ~dst: 6. 
Nemocenské pojišťov Ll Y § 40. 
Nemocnice )veřejné § 127 ad 3. 
N eodčitatelné položky § 17. , 
Neodevzdané pozůstalosti § , 1, odst. \ ad§4~8 ad 1 
Neplodná puda § 96, nep lodné pozem ~y v • 

Neužívání budovy § 157. f!, d -
N v· dělečné podnikY § 72 ad d, ';l 174 a 0: __ 
N ~zrpočitatelné pOložky do základu zdaňovaclho § 7, DO, 7!l . 
N ezletilé dítky § 5, odst. 4. d 3 f 
Nositelé sociálního pojištění § 180, odst . 2. ,a . , a· 
Nově vzniklá daňová povinnost § 23. ( b .) n 
Nová výroba zavedená v tuzemsku osvo ozem . , 

odst. 2. ~. nástavby, IIll'estavbY (osvobozeni) Novostavby, pnstavby, 
§ 134. 

Notáři§ 57 ad 6. § <12 
Obchodní knihy řádně vedené 10 <~c . 
Obchodní jednatelé § 57 ad 6. 
Obecně prospěšné podniky § n ad ~. I daní Oll základn 
Odčítání zaplacených a (l:eserv~ovanyc I 

zdaňovacího § 15 ad e, ~ 55, /8 ad 7. 
Odkládací účinek odvol~ 111 § 146, odst. 4. 
Odpis investiční (20%). § 1?, ~~l 2: b t' obnos není clltcllorl 
Odprodejem majetkovych c ... s 1 na Y y 

§ 7, ?dsát'l~' hospodái'ské § 68 I, 2 cl, § 72 ad 7. 
Okreslll z ozny • é § 2 3 
Osvobození od daně duehodov. .' . §§ 50- 54. 

b n' od všeob. daně vydělkové 
g:;~b~~~n~ od zvláštní chwě Výd§ělkOVél02§ 72. 

. d d ně !pozemkové 97- . 2 Osvobozem o a . § 126-142 dočasné § 134- 14 . 
Osvobození od daně clomoVlll 74 175' 
Osvobození od daně rentové \ 1 ě c ďní § 167 
Oznámení změn do katast!'u (an d r~k § 62 63 90. 
Oznámení zániku Ilehbto poc.~~l~i~~o~:í § 172,' od;t. 2 ad 4. 
Pachtovné z propac ovany 
Pastorkové § 5, odst. 4. 
Pazderny § 161, odst. 3. ad 3. 
Pekárny (výdělková dan) § 47, odst. 2 a. 
Pěšiny § 96 ad 4 . 



Pily (výdělková daň) § 47, odst. 2 a. 
Pisárny § 161, odst. 2 b. 
Pivovary (výdělková daň) § 47, odst. 2 a. 
Platy běžné § 172, odst. 2 ad 6. 
Platebni rozkaz na daň pozemkovou § 106. 
Platba nájemného ])ozdějŠí § 158. 
Platba iProvisorní čl. XIII. 
Platnosti nepozbývají zákony v čl. III. uvedené, pozbý

vají v čl. IV. uvedené. 
Plavební podniky § 88. I 

Počátek účinností § 28-45, o srážkové dani 61. VI. uváděcích ustanovení. 

Počátek činnosti dai'iových komisí a tl'. senátů čl. XI. 
Počát~k daňové povinnosti u daně důchodové § ,23-27, 

u vscob . daně výděl. § 59, II zvlášt. daně výděl. § 90-93 
II pozemkové § 107, u domovní § 121-125, 160, II rell '~ tové § 182. 

POdpory § 172, odst. ,e. ad 6. 
Poclomn,í živnost § 64. 
Pojistka proti škoclám § 7 ad 2. 
Pojistka životní § 7 ad 2. 
Pojistné (úmrtí, dožití) f§ 15 ad 4. 
Pojístné na nemoc, úraz, starobní, invalidni § 15 acl 3. 
Pojistné placené !za úředníky, zřízence a dělniky § J7 ad 6. POjišťovny § 68 I 1 c, § 72 ad i, § 72 ad I, m. 
Pokladniční poukázky § 172, odst. 2. ad 2. 
Pohledávky na běžném účtu § 172, odst. 2 ad 2. 
Pohřebiště § 97 ad 3. : 
Poplatky procentní za právní listiny čl. XV. 
Poškození budovy § 171. 
Poštovní úřad šekový § 72 ad h, § 174 ad 8. 
POzůstalost čl. V. uvz . zák. § 1 ad 4. 
Pozemkový příjem § 8. 
Pozemková daň § '94-116. 
Pozůstalost § 1 odst. 2. ad 4, § 263, odst. 6. 
Požitky z fondu pro zaopatření zaměstnancll velkostatku ~ 174, odst. 18 e. 
Praha § 143 ad a, § 156 ad 1 článek X. uvád. ust. 
Prádelny § 161, odst. 3. ,ad 1. 
Premiové reservy u Pojišťoven § 79 ad d, § 80. 
Provisorní platba daně čl. XIII. 
Provozovny § 126 ad 8. 
Přestavby § 10, odst, 12 ., § 79, odst. 1. ad f, § 125, 134. Předsíně § 161, odst. 3. acl 1. 
Přeměny stavební § i1.25 . . 
pr'epychové budovy § 162, odst. 3. 
Přesídlení pOdniku § 60 ad 3. I 
Převzetí podniku jinou osobou § 60 acl 2, § 91. 
PHjem z ibuclov § 9. 

Přirážky samosprávné se neslevují při slevě daně pozem , kové § 116. 
Připražení a přibrnění čl. X. uvácl. ust. 1 

Příbuzní majitele domu, jiCh činže § 154, odst. 2. 
Přirážka k pozemkové dani čl. VIII. uvád. ust. 
Přiznání daně činžovní § 155. 
Plislušnici rOdiny § 3, 5, 264, odst. !l. ad 4. 
Přiznáni § 155, 160, § 306-309. 
PHslušenství ,budovy § 150. 
Přístavba § 10, § 79, odst. 1. ad f. 
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• v. á vka § 83 odst. 6., 13. d 5 
Rentabilitm Ipnr .z ., '. vdovské § 172, oclst. 2. a . Renty pojišťovacl, penSljl11, 

Rentová daň J 17~n~82~tráty § 79 ad d, f, § ~o. 
Reservy pro urs k § 98 ad 2 a 3. 
Révami osázen~ pozem ~, § 4 56 120. 
Rok kalendářm, rok beIl11 , , 

Rozclěle~~ b':ldov • ~ ~25~í třídní a činžovní 143, odst. 1. a. Rozhranlcem meZI a 
Rozvahové přebytky § 78. v 

Rozvržení daně § 85. 'ážkoovu daň § 43 a § 264 lij. 3. 
Ručení zaměstnav:ate!\ zav}~šeob tlani výdělkové § 55. 
Ryzího výtěžku vY'p0cve t p~\ zvl ~lani výdělkové § 77. Ryzího Ivýtěžku vypoce 1 I . 
Rybníky § 96 ad 2. , 
Řeky a potoky § 9.6 ,ad 4

6
'8 I c § 72 e. 

Samosprávné podmky § ., 
Sanatoria § 162, odst. 3. 
Sazba daně rentové § 179. 
Sazba daně třídní § 162. \ 
Sazba pozemkové dn;ně § 105. 
S b vl výdělkove I§ 83. r t S:~b; ~inŽovní § 156 a čl. X . uvitl. us. 
Sazby dllchodové daně § 18, 30. 
Sazby všeob . výděl. daně § 57. 
Sazebník třídní daně I§ 162d r23i ad 2. 
Sedliště uzavřené § 147,. ~ ~. . 
Senníky § 161, odst. 3. a . 
Sezonní byty § 136 ad . 7. 
Sídlo lPresidenta republ1ky § 126 ad 1. 
Silnice § 96 ad 4. 
Sirotčí pokladny § 174 ad 3. odst 2 b. 
Skladiště § 12.6 ad 8, § v~61§ 21 cl a n:i v5eobecné výdělkové 
Slevy .na d~m důchod~ § 111 ~ž 113, třídní § 170. § 54 dam pozemkove 
Služební byty § 129. 

Služ~bn~ pl~ty § dll. . činžovní § 147. 
Sloucem mIst v al1l ě' § 28 29 
Služebních po~!~ků ,zclan .ť:lé § '72 iit . ch až u, 174 ad 4, Sociálního pOjIstěl1l nOSl 

180, odst. 3 ... ~, a; § 126 ad 7. 
Sociálního pOjIstěl11 budovy 5 isky § 10 ad 3, § 13 acl .1. 
Spekulační obchocl § 7 ad 4, a, z 
Spisovatelé § 22, § )57 ad 6. 

Společný důcho~ § 6. á hosp. § 68 I. 1 f, § 72 ad g, 
Společenstva vydělkov a 

§ 75, 83, 90, sazba § 8\9 odst. 1. ad f. 
Spoi"ítelny.§ ~8 I; 2 b, § §' 68 II . § 72 ad o, § 174, odst. 6 
SpolečnostI s ruc. omez. , 

ad c, odst. 22. ák § 28-44. 
Srážková daň čl. VI. uvz . z ., 

Srážky § 15. I 1 žníkem § 180. , 
Srážka rentové da~ě dd uě srážkové pravidelnym lVyměřeSrážky - cloplněl11 an 

ním § 34. cl t 3 
Starožitné budovy § 162, O

2 
s. ' . 

Starobní POjistk3;k§ 7§ a68d I . 1 e § 72 a, b, c, § 73, odst. 1., 
t át . pocll11 ~y ., 

Stát,)S Ul § 179 odst. 2. acl a. 
§ 174 acl 1, 2, , 2 § 127 129. 

Státní buclovy § 126 ad 1" , 
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Stavební sdružení § 75, 83 a 90. 
Stodoly § 161, 'odst. 3. ad 3. 
Stoky obecní § 151, odst. 1. 
Subvence § 79 ad c. 
Sušárny (výdělková daň § 47, ods t. 2 lit. a), třídní daň 

§ 161, odst. 3. ad 3. 
Superedifikát § 119 ad 4. 
Svobodného zdanění § 19. 
Sýpky § 161, odst. 3. ad 3. 
Sýrárny výdělková daň § 47, odst. 2. 'a. 
Škoda na budovách živelní pohromou § 171. 
Tančírny § 161, iodst. 2. ad b . 
Tantiemy § 1 ad 2 d, § 183, § 79, odst. 1. ad g a h , 

§ 183, odst. 3. 
Tang'enta zvl. daně výdělkové §§ 84-89, všeobecné 58. 
Těžířstva § 68 I. 1 b. 
Turistické útulny § 127 ad 6. 
Třídní daň § 1151-1710 
Ú činnost zákona čl. XVI. 
Ulice § 96 ad 4. 
Umělci § 22, 57 ad 6. 
Úroky z vkladů, na vkladní knížky, u sirotčích pokladen 
. u výdělkových a hosp. společenstcv § 179, odst. 2. ad c: 

l!roky ze státních dluhopisů § 174 ad 15. 
Droky a divídendy z cizozemských ,'Cenných papíri'l § 172, 

odst. 2. ad 7. 
IJroky z ,vlastního kapitálu § 17 ad 3. 
l!roky se soukromých dluhů se odčítají § 15 ad 2. 
qroky z půjček § 172, odst. 2. ttd 2. ' 
l!roky podnikem zaúčtované § 79 ad e. 
Droky. z, dílČíc~. dlužných úpisů, ze zástavních listů, z lty

potecmch pŮ.lcek na směnku a dlužní úpis § 72 lit. b, 
, § 172, odst. 2 ad 2, § 179, odst. 2 ad c, d § 174 ad 21. 
qroky pasívní § 178. \ ' 
l!roky reeskontní I§ 178, odst. 1 ad 2. 
l! střední topení § 150, odst. 2 a od st. 3 cl. 
l!stavy lidumilné, dobročinné § 174 í'td 3. 
l!stavy k ošetřování nemocných § 174 ad 3. 
l!stavy k podpOře chudých § t174 ad 3. 
Dvěrní ústavy § 68 I I, d. 
Uznávací daň k cílí .zachování práv § 63 ad 3. 
Vdovců zdanění § 19 a 20. 
Věno § 7 ad 2. 
Věnování bezplatné § 7 ad 2. 
Vědců, spisovatelů a umělců zdanění 22, 57 ad 6. 
Vily § 162, odst. 3. 
Vinařství § 98, oe1st. 1 ad 2-3 odst. 3. 
V(.dní nádrže a přehrady § 97' ad 2. 
VOl1oměry § 151 odst. 1. 
Votlovody § 96 ad 4. 
Vodní reg'ulační družstvo čl. IX. 
Vojem.ké osoby § 2 ad 3. 
Vojenská cvičiště § 97 ad 4. 
Vrácení přeplacené srážkové daně § 32, odst . 4. a 6. 
Všeobecný pensijní ústav § 72 ad ch, § 174 ad 18 a. 
Všeobecný fond peněž. ústavů § 79 k, 174 ad 6a, § 180, 

odst. 2. ad 3 f g. 
V)'rdaje a ztráty z reserv § 81. 
Vyslanci § 2. 
V)'rbava § 7 ad 2. 
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Výdaje na byt a VyZ1VU poplatníka § 17, odst. 4. 
Vyloučení z daně výdělkové § 47. 
Výklady (výkladní skříně) § 150, odst. 2. 
Vyklizení budovy § 123. 
Výkupné a náhradové renty § 172, odst. 2. ad 5. 
V)'·hry na losy § 13 ad 1. 
Vyloučení ze všeobecné daně činžovní § 147, odst. 1. ad 

2, 3. 
Vyměřování daně třídní § 163, 164. 
Výměnky a výměnkái'ské dávky § 172, od,st. 2, ad 5. 

§ 174 ad 13. 
Výpočet výnosnosti podníků u zvl. daně výdělkové § 8~, 

oelst . 8, 9, 10. 
Vystavění, přestavění budov v poelniku § 10 ad 2. 
Výstavy § 67. 
Výtahy § 150, odst. 2. a odst. 3 d. 
Vyučovací, vychovávaci účel mající budovy § 9 ad 3, 

127 ad 5. 
Vyživovací příspěvky § 172 ad 6. § 174 ad 14. 
Zahradnictví výdělk . dani podrobené § 47, odst. 3 .. Za-

hrady § 97. 
Zák lacl všeob. daně výdělkové § 55 . 
Základ daně rentové §§ 176-178. 
Základ důchoclové daně § 7 a násl. 
Základ zvláštní daně výdělkové § 76. 
Základ pozemkové daně § 103, 104. 
Záložny § 75, 68 I. 2 d, § 83 a 90. 
Zálohy státní § 79 ad c. 
Zaměstnanci státní § 2 ad 5. 
Zámky, zámeČky lovčí § 162, odst 3. 
Zánik daňové povinnosti §§ 24-27, 61, 63, u zvl. daně 
výdělk . § 93, 268, u pozemk. § 107 ad 2, u rentové § 182. 

Započetí podniku ~ 62. 
Zápis vlastnictví v katastru daně třídní § 169. 
Zastavěnáplooha § 96 ad 3. 
Zatížené rodiny většími výdají § 20 a 21. 
Zisk obchodní - jeho výpočet § 7, 10. 
Změny v berním roce § 59, 107, 159. 
Změny v domovní dani § 133. 
Změny v kat. dani třídní § 167-169. 
Zničení budovy § 171. 
Zrušení dosavadních zákonů a nař. čl. II. a XV. 
Ztráty, pok:lCl se neodčítají § 17 ad 2. 
Zvláštní přispěvek k dani pozemkové jedna a půl procentní, 

§ 105, slevuje se slevou daně § 116. 
Zvláštní fond pro zmírnění povál. ztrát § 79 ad 1, § 174, 

odst. 6b, odst. 23, § 180, odst. 2. ad 3fS. 
:/:lc1ost za rsvobozeiJÍ 0(1 clan~ domovní § 131 ad 3-5 § 132. 
Žádost za osvobození dočasné §§ 137-140. 
Žádost za slevu daně pozemkové § 113, § 115 '(nájemce) . 
Železnic osvobození a zdaněni § 74 ad 1, § 87. Železniční 

pozemky § 96 ad 4, úroky z půjček na lokální dráhy 
§ 174 ad 20. 

Živnostenský úvěr a podniky jeho § 75, ad 3, '83 a 90. 
Živelní 'pohromy § 108-110 zjištěni škody § 114. 
Živelní škody na budov ách § 170, 171. 
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§ 17, oclst. 4. 

;t. 2. 

Idst. 2. ad 5. 

mí § 147, odst. 1. ad 

a 172, odst. 2, ad 5. 

daně výdělkové ~ 83, 

.iku § 10 ad 2. 

; í budovy § 9 ad 3, 

i 174 ad 14. 
lé § 47, odst. 3.- Za-

J. 

Opatřte si 

ZÁKON 9 

O STAVEBNÍM RUCHU 
s příslušným prováděcím 

nařízením. 

* 
Úvod a výklad 

napsali JU D'r. Ot. CMUNT, em. vrchní 
ředitel Městské spořitelny Pražské, 
a inž. BOHDAN BEČKA, 3eóátor, zpra
vodaj rozpočtovéh,o výboru senátního 

o témže zákoně. 

'* 
Cena Kč 12--

Vydalo 

Nakladatelství Pražské akc. -tiskárny, 

Praha II., Liitzowova 3. 

(Na skladě u každého knihkupce.) 




