Ročník 1919*

235

Sbírka zákonů a nařízení
siřití
Casíkíi XXXIX.
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ČÍS. 184.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. dubna 1919
o soupisu pojistek životních na kapitáí a důchod
a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženého neb
dopravovaného.
, Na základě zmocňovacího jtákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se
toto:
I. Životní pojistky ^na /kapitál a důchod.

Všecky pojistky životní ' (pojištění kapitálu
pro případ úmrtí, pr,o případ úmrtí a dožití, pro
případ pouhého dožití, ať jsou to pojištění věna,
pohřebních výloh neb jiná, dále pojištění důchodů
neb pensí, pojištění kapitálu společně s důchodem,
jakož i pojištění na život osob jinak kombino
vaná), které byly vydány tuzemskými neb cizo
zemskými pojišťovnami, buďtež bez zřetele
k tomu, zda prémie pojistné Se pojišťovně ještě
odvádějí, čili nic, sepsány a přihlášeny.
. Při přihlášce bude vybírán poplatek 1 K za
kus.
mi. ■.
. § 2.
Od soupisu jsou osvobozena:
a) všechna pojištění důchodů sjednaná se zem
ským pojišťovacím fondem v Praze;
b) úrazová pojištění dělnická dle zákona ze dne
28. prosince 1887, ř. z. čis. 1 ai 1888;
c) nemocenská pojištěni dělnická dle zákona ze
dne_30. března 1888. ř. z. čís. 23;
d) pojištěni dle zákona ze -dne 28. července
1889, jr. z. čís. 127, o bratrských pokladnách;
e) pojištění dle zákona ze dnev 16. července
1892, ř. z. čís. 202, o zapsaných pomocných
pokladnách;
f) pojištění dle císařského nařízení ze dne
, 7. dubna 1914, ř; z. čís. 80, o úrazovém po
jištění horníků;.
g) pensijní pojištění uskutečněná na základě zá
konné povinnosti dle zákona ze dne 16. pro

since 1906, ř. z. čís. 1 ai 1907, změněného
císařským nařízením ze dne 15. června 1914,
ř. z. čís. 138;
'
li) pensijní pojištění sjednaná bez zákonné po
vinnosti zaměstnavatelem na prospěch jeho '
zaměstnanců, pokud pojištění tato jsou sou-j
částí služební smlouvy a pojistné platí za
městnavatel; a konečně
i) životni pojištění‘znějící na kapitál menší než
1000 K uzavřená kdykoliv a životní pojištění
na důchod uskutečněná před 1. srpnem 1914,
nečiuí-li roční důchod více než 300 K\f 3.
Soupisem jest povinen každý, kdo na území
československého' státu má u. sebe jménem svým
nebo cizím z jakéhokoliv právního -'důvodu po
jišťovací listiny (pojistky).
Osoby, „které na území československého
státu bydlí, nebo nejméně jeden rok se zdržují,
jsou povinny přiznati pojištění jak u tuzemských,
tak i u cizozemských ústavů. Ostatní osoby, tudíž
i- cizinci zdržující se v době soupisu v tomto
území - dobu kratší, jsou povinny přiznati toliko
pojištění u tuzemských ústavů.
Soupisem jso-u povinni také majitelé pouhých
depositních stvrzenek (schovacích listů), které
byly vydány pojišťovnou, zástavním věřitelem
nebo jakýmkoli jiným způsobem v náhradu za
přijatou pojistku.
Pojišťovny, pokud se týče zastupitelská místa
cizozemských pojišťoven vyznačená v pojistce,
jsou povinny do 4 neděl, počínajíc 10. červnem
1919, ohlásiti ministerstvu financí ona pojištění,
která jim nebyla sounisovými úřadv oznámena
(§ 7), a sice tuzemské ústavy všechna neozná
mená pojištění a zastupitelská místa cizozem
ských ústavů, pokud osoba smlouvu pojišťovací
uzavřevší bydlí v tuzemsku.
Přednosta domácnosti podá přiznání za sebe
i za příslušníky své domácnosti. Za osoby jiné
40
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než fysické a osoby, jež nejsou svéprávné, podá
přiznání zákonný zástupce.
Za neodevzdanou pozůstalost učiní přiznání
dědicové nebo opatrovník pozůstalosti.
Pozdější soupis a přihlášení životních po
jistek povoliti může pouze ^ministerstvo financí,
po případě úřad jím k tomu zmocněný, a to na
průkaz, že strana skutečně nemohla dostáti včas
své soupisové povinnosti.
§ 4.
Soupis se bude konati od 1. do 31. května
1919 u soupisového úřadu, v jehož okresu přiznavatel bydlí, nebo ncmá-li na území česko
slovenského státu řádného bydliště, u soupiso
vého úřadu, v jehož okresu se zdržuje.
V Praze budou konati soupis pro okres:
Staré město: úřad pro vyměřování po
platků;
Dolní Nové město a Josefov: berní správa I.;
Horní Nové město a Vyšehrad: berní
správa II.;
Malá Strana a Hradčany: zemská finanční
pokladna;
Holešovice a Bubny: berní správa III.;
Libeň: důchodkový úřad;
v Brně pak:
pro okres.I. a IV.: berní správa;
pro okres II.: zemská finanční pokladna;
pro okres III.: poplatkový úřad.
Pro všechna ostatní místa na území česko
slovenského státu kromě Slovenska obstarají sou
pis příslušné berní úřady. Na Slovensku ustanoví
generální finanční ředitelství v Bratislavě (Prešpurku) úřady, které budou pověřeny provedením
soupisu. Toto ředitelství jest též oprávněno při
způsobili nařízení toto slovenským poměrům
a uvésti je ve známost zvláštní vyhláškou.
§ 5.
Soupis se bude díti přiznáním vyhotoveným
dle připojeného vzorce A; lze jej obdržeti zdarma
u soupisových úřadů a kromě toho v Praze
u zemské finanční pokladny, důchodkového úřadu
a hospodářského úřadu (ekonomátu) zemského
finančního ředitelství, v Brně u zemské finanční
pokladny a hospodářského úřadu (ekonomátu)
zemského finančního ředitelství a konečně
v Opavě u finanční pokladny.
Na jednom seznamu buďtež společně sepsány
pojistky ohledně pojišťoven, které mají sídlo
ústřední správy v obvodu československého
státu. Jsou to:
1. „Česká vzájemná životní pojišťovna
v Praze“,
2. „Concordia“, Liberecko - brněnský vzá
jemně pojišť. ústav v Liberci,

3. „Koruna11, První česká všeobecná akciová
společnost pro pojišťování na život v Praze,
4. „Praha", Spolek kapitály a důchody vzá
jemně pojišťující v Praze,
5. „Pražská městská pojišťovna životní a dů
chodová" v Praze,
6. „Pojišťovna města Prostějova" v Pro
stějově,
7. „Slavia", vzájemně pojišťovací banka
v Praze, a
8. „Zemská životní pojišťovna markrabství
Moravského" v Brně.
Tento seznam se podá dvojmo.
Ohledně pojišťoven, jejichž sídlo, ústřední
správy jest mimo obvod československého státu,
budiž sepsán zvláštní společný seznam rovněž
dvojmo.
Seznamy buďtež odevzdány soupisovému
úřadu.
Aby Sloupec šestý (hodnota pojistky) se
znamu mohl býti správně vyplněn, jsou majitelé
pojistek vydaných cizozemskými pojišťovnami,
které nemají zastupitelstva v území českosloven
ského státu, povinni na vyzvání soupisového
úřadu požádati zastupitelské místo (ředitelství,
hlavní zastupitelství neb jednatelství, hlavní in
spektorát atd.) vyznačené v pojistce, aby jim sdě
lilo údaje o hodnotě pojistky ve směru tímto
úřadem naznačeném.
'

§

6.

Zároveň se seznamem buďtež předloženy
životní pojistky s dodatky, jež k nim byly po
jišťovnou případně vydány; držitelé zajištěných
schránek (safů) jsou povinni sami životní po
jistky vyzvednout; a předložití.
Nemá-li majitel pojistek u sebe, udá jméno
i přesnou adresu toho, u něhož se listiny v § 3
uvedené nalézají; tento pak jest povinen listiny
tyto předíožitj.
Předložené pojistky opatří soupisový úřad
pod posledním zápisem v pojistce učiněným, jakož
i případné dodatky pojistky doložkou: ,K soupisu
přihlášeno", dále úředním razítkem, datem a pod
pisem jednoho úředníka.
Soupisový úřad potvrdí na jednom stejno
pisu seznamu přihlášku a označení pojistky a
mití jej straně.
'
§ 7.
Soupisový úřad oznámí co . možno nejdříve,
nejpozděíi však do 5. června 1919 příslušné po
jišťovně, že pojistka byla přihlášena; tuto okol
nost zaznamená pak pojišťovna yé svých knihách.
Současně vyzve soupisový .úřad tuto pojišťovnu,
aby mu sdělila údaje o hodnotě pojištění. Hodnotu
pojištění vypočte pojišťovna na základě instrukcí
ministerstvem financí za tím účelem pro po
jišťovnu vydaných.
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§ 8.
Pojišťovny jsou povinny během jednoho
týdne ode dne, kdy dotaz došel, sděliti soupiso
vému úřadu všechny údaje, jichž tento k účelům j
tohoto soupisu požaduje.
^
Finanční správa je oprávněna na základě !
zvláštního zmocnění finančního ministerstva
k účelům tohoto soupisu nahlédnouti do knih a
dokladů pojišťoven.
§ 9.
Dokud není pojistka opatřena doložkou. dle
í§i 6 tohoto nařízení, zakazuje se výplata kapitálu .
neb důchodu, výkupní hodnoty, zápůjčky na po
jistku neb jakákoliv jiná výplata.
Právní jednání týkající se takovýchto po
jistek "jsou neplatná a nejsou tudíž žalovatelna.

§ 10.

Výplata na řádně přihlášenou pojistku nesmí
až do odvolání přesahovali 50% splatného kapi
tálu neb důchodu výkupní hodnoty nebo nejvýše
možné požadavané zápůjčky na pojistku
zmocňovacího zákona ze dne 25. února 1919, čís.
84 Sb. z. a n.).
Obnáší-li však pojištěný kapitál nejvýše
3000 K, může býti vyplacen celý; při kapitálu od
tří tisíc do šesti tisíc korun nesmí výplata přesahovati 3000 K.
II. Pojistky na zásoby zboží.
§ 11.
Pojistky na zásoby zboží uloženého neb do
pravovaného (proti škodám z ohně, vloupání
nebo transportu), které byly dne 1. března 1919
v platnosti, buďtež sepsány.
]
Soupis se provede dvojmo dle vzorce B.. Při
přihlášce zaplatí se poplatek 1 K za kus.
Ohledně tohoto soupisu platí obdobně usta, novení v §§ 3, 4, 5, odst. 1. a v § 6., posl. odst.
Pojistky uvedené se nepředkládají soupiso
vému úřadu ku označeni.
III. Společná ustanovení.
§ 12.

Nesprávné nebo neúplné údaje v seznamech
se trestají, byly-li učiněny úmyslně, senátem slo
ženým dle či. III., § 5. cis. nař. ze dne 16. února
1917, ř. z. č. 124, vězením od jednoho až do šesti
měsíců. Stejnému trestu podléhá i ten, kdo by ku
trestné činnosti směřující k zatajení anebo za
mlčení soupisu podléhajících pojistek napomáhal
neb sváděl.
Nebylo-li zlého úmyslu, bude přiznavatel činící
nesprávné nebo neúplné údaje v soupisu potre
stán uvedeným senátem pro přestupek pokutou
až do výše 5000 KPojišťovny, jež by odepřely sděliti soupiso
vým úřadům údaje těmito vyžádané, anebo by .

zabraňovaly, nebo znemožňovaly jakýmkoli způ
sobem zmocněným orgánům nahlédnouti do knih
a dokladů (§ 8), budou uvedeným senátem po
trestány pokutou do 20.000 K- Kromě toho bude
orgán pojištovny údaje odepírající nebo zabra
ňující dotyčným zmocněncům nahlédnouti do pří
slušných spisů pojišťovny potrestán vězením od
1 do 6 měsíců.
Hodnoty životních pojistek a pojištěné záso
by zboží, jež v době soupisové nebudou přihlá
šeny k soupisu, propadají v každém případě státu.
^
§ 13.
Kdokoliv by tiskem nebo veřejně slovem
nebo jakýmkoliv způsobem soupisovou akci
úmyslně rušil, bude, pokud zde není skutkové
povahy těžšího trestního činu, potrestán uvede
ným senátem pro přestupek peněžitou pokutou
od 500 K do 2000 K, nebo vězením od 6 neděl do
6 měsíců. Oba tyto tresty mohou býti uloženy
vedle sebe.
§ 14.
Kdo se jiným způsobem proviní proti ustano
vením tohoto nařízení, bude potrestán politickým
úřadem pokutou do 1000 K§ 15.
Pokud by pokuty dle předchozích ustanovení
uložené osobám fysickým byly nedobytnými,
uloží příslušné úřady tresty na svobodě, jež ne
smějí přesahovat! dobu 6 měsíců.
' I
§ 16.
Údajů při soupisů pojistek učiněných nesmí
býti použito ku trestnímu stíhání ohledně dosa
vadních nesprávných neb neúplných udání, učině
ných při vyměřování všeobecné neb zvláštní
daně výdělkové, daně z příjmů, daně důchodové,
daně válečné a vojenské taxy, opraví-li poplat
ník do 31. května 1919 svoje přiznání.
Rovněž vyměření dodatečných daní za dobu
před 1. lednem 1914 odpadá.
§

17.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr financí.
§ 18.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Klofáč v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. flruban v. r.
40*
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(Vzorbo Á.')

Země:

Berní okres:..

Politický okres:.

Obec:

Seznam
životních pojistek.
Jméno a povolání majitele1) životní pojistky:

jako

plátce prémií,
depositář.

Bydliště : ...................
Státní příslušenství:,

s) Majitelé pouhého depósítniho listu (§ 3., odst. 3. nařízení vyplní seznam jen v rubrikách, jež dle
obsahu depositního listu mohou zodpověděti.
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Cis. běžné

Životni

Pojišťovna, která
vydala pojistku *)

'Čís.

pojistky

Pojistka zní na
roční
důchod
v korunách

kapitál

Rok,
kterého pojistka
byla vydána

kterým počíná
pojišťovací doba

l) Pro cizozemské pojišťovny budiž použito zvláštního souhrnného seznamu. Zní-li pojistka cizozem’) Tuto rubriku nevyplní přihlašující.
8) Vyplňuje-li seznam depositář sám, budiž v této rubrice udáno jméno a adresa osoby, která dle
Prohlašuji na své vědomí a svědomí, že tento seznam jest

ÍV-....................................... , dne........ května 1919.
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pojistky.

Hodnota2) pojištění
ke dni 28. února
1919

Jméno a adresa plátce
prémií nebo depositáře,3)
který má pojistku
v uschování

První prémie v pojišťovací
listině kvitovaná (jedná-li
se o pojištění u cizozem
ských ústavů)

Poznámka

- \ :>

-

/

!

v

y

•

u

'

skýeh pojišťoven na cizí měnu, budiž to výslovně uvedeno.
pojistky jest považována za plátce prémií,
správný a jsem ochoten to stvrditi přísahou.

Vlastnoruění podpis přiznatelův.

U2

Poučení pro stranu.
(Výňatek z nařízení.).

Soupis se vztahuje na všechna pojištění
kapitálu,’ mezi něž se čítají též pojištění válečných
půjček, pak na pojištění důchodů, pensí, kapitálu
společně s důchodem.
Pojištění osvobozená od soupisu
jsou
Vytčena v § 2 nařízení.
Přednosta domácnosti podá přiznání za
sebe i za příslušníky své domácnosti.
Pojistky ohledně pojištoven, které mají sídlo
ústřední správy v obvodu československého
státu, buďtež společně sepsány na jednom se
znamu; rovněž pojistky u pojištoven, jichž sídlo
ústřední správy jest mimo obvod českosloven
ského státu. Každý z těchto seznamů budiž
podán dvojmo.
Zároveň se so-upisem budtež předloženy
životní pojistky s případnými dodatky. Přihláška
pojistek bude na nich úředně vyznačéna. Na
jednom stejnopisu seznamu se potvrdí přiznání
a označení pojistky; potvrzeny stejnopis se
i s pojistkou vrátí straně.
Nemá-li přiznavatel pojistek u sebe, udá
v seznamu (sloupec: poznámka) jméno i přesnou
adresu toho, u něhož se pojistky nalézají.
Právní jednání o nepřihlášených pojistkách
jsou neplatná.
Nesprávné nebo neúplné údaje se trestají
peněžitou pokutou nebo vězením.
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Vzorec B.

Země:

Berní okres:

Politický okres:

Obec:

Seznam
pojistek na zásoby zboží.

Jméno a povolání majitele pojistky:

Bydliště:.................

Státní příslušenství:......................
41

čís. běžné
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PojišťoYna,
která pojistku
vydala

číslo pojistky .
a druh pojištění1)

Předmět pojištění
(přesné označení
druhu zboží)

Místo pojištění,
kde zboží jest uloženo
a číslo popisné v místě1-2)

*) Požární, vloupání, transportní.
’J)

Při transportním pojištění budiž uveden způsob dopravy a cesty transportní.

Prohlašuji na své vědomí a svědomí, že tento seznam jest
V

, dne

května 1919.

"45

Soudní okres

Doba pojištění

Pojištěná: suma
v korunách

'

končí dne..............

Poznámky

-

}
'

t f\ .
správný a jsem ochoten to stvrdit! přísahou.
Vlastnoruční podpis přiznatelův.

41*

Poučení pro stranu.
(Výňatek z nařízení.)

Zemědělské výrobky,

pokud

se

nalézají

u výrobce, se nepokládají za zboží.
Sepsány buďtež pojistky, které byly dne
1. března v platnosti.
Do jednoho

společného seznamu

buďtež

sepsána všechna pojištění bez ohledu na to, zda
byla vydána některou pojišťovnou tuzemskou
nebo cizozemskou. Seznam se podá dvojmo.
Na jednom stejnopisu seznamu, který se vrátí
straně, bude přihláška úředně potvrzena. Po
jistky se nepředkládají.
Nesprávné nebo neúplné údaje se trestají
peněžitou pokutou nebo vězením.

9

