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Čís. 185.
Nařízení vlády republiky Československé
za dne 10 dubna 1019

2. Koně, dobytek hovězí, vepřový, brav a
drůbež, různá vozidla (ku př. automobily, kočáry,
vozy, motocykly, kola) bez rozdílu k jakému
účelu slouží, dále hospodářské stroje motorickou
o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího silou hnané vůbec, ostatní pokud byly zakoupeny
zákona a pohledávek neknihovních.
v době od 1. srpna 1914 do 28. února 1919, jinaké
s budovami nespojené stroje, zásoby surovin,
Na základě zmocňovacího zákona ze dne 25. polotovarů i hotového zboží. Změnil-li se stav
února 1919, 5. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
majetku toho v době od 1. března 1919 do dne
podání přihlášky, jest to v přihlášce vyznačit!
Článek 1.
a v případě prodeje udati plnou cenu za ty které
Dle stavu dne 1. března 1919 přihiásiti dluž předměty majetkové strženou.
no na předepsaném tiskopise:
3. Peníz věnovaný v době od 1. srpna 1914
1. majetek movitý dle čl. 3, 5. 2 a 3 tohoto do 28. února 1919 k zakoupení drahokamů, perel,
nařízení (§ 8 zmocňovacího zákona) ve lhůtě od skvostů, vzácných kobercův a tkanin, hudebních
nástrojů, uměleckých, ozdobných a jiných před
1. května do 31. července 1919 a
2. pohledávky neknihovní (§ 5 zmocňovacího I mětů přepychových, různých sbírek (včetně jed
zák.) ve lhůtě od 1. května do 31. července 1919. i notlivých předmětů z nich). Spolu jest udati, od
koho a kdy ty které předměty koupeny byly.
Článek 2.
Č1 á n c k 4.
K přihlášce povinny jsou:
Hodnotu částí majetku dle 51. 3. soupisu po
a) osoby fysické v území republiky Českosto- 1
drobených udati jest:
venské bydlící nebo nejméně jeden rok se j
zdržující ohledně všeho majetku dle dalších | a) u pohledávek (čl. 3., č. 1) hodnotou nominální;
jsou-li z části neb zcela nedobytné, dlužno
ustanovení soupisu podrobeného, ať jest kde- |
v
poznámce uvésti poměr (procento), v jakém
koli;
asi
pohledávka dojde splnění;
b) ostatní osoby fysické ohledně majetku v tu- |
zemsku mimo krátkodobé pohledávky vy- ■ b) u předmětů v čí. 3., č. 2, jmenovaných po
všechně cenou prodejní.
plývající z normálního spojení obchodního.
Suroviny,
pomocné a spotřební hmoty ocení
Za příslušníky domácnosti podá přihlášku
přednosta domácnosti a to v přihlášce o majetku s<^ cenou nákupní, pokud se spřacují ve .výrobě
vlastním, za osoby nezletilé neb pod kuratelou vlastní, jinak za cenu prodejní.
stojící jich zákonný zástupce.
Polotovary uvedou se cenou výrobní, do
Za osoby v tuzemsku se nezdržující podá které patří přímé náklady výrobní s patřičným
přihlášku jich vykázaný zdejší zástupce, není-íi podílem na všeobecných nákladech výrobních,
takového, ten, v jehož správě neb opatrování ma včetně amortisace ze zařízení k výrobě trvale
jetek soupisu podrobený jest, případně dlužník, věnovaného.
za kterým pohledávka neknihovní vázne. Tyto
Čl á n c k 5.
osoby povinuv jsou majitele o učiněné přihlášce
vyrozuměti.
Dle přiloženého vzorce A jednoduše, pro po
Za neodevzdané pozůstalosti učiní přihlášku hledávky neknihovní dle vzorce B dvojmo řádně
dědicové nebo jinaké k zastupování pozůstalosti vyplněnou přihlášku odevzdati jest osobami lc při
povolané osoby.
hlášce povinnými a co takové se legitimujícími
(křestní, domovský, konskripční list, úřední de
Článek 3.
kret, výplatní list o vyživovacím příspěvku, vý
kazy o odběru potravin a pod.) osobně u sou
Přihlásit! jest s výhradou čl. 2„ lit. b):
pisového úřadu, v jehož okrese strana soupisem
1. Pohledávky neknihovní v penězích splatné. povinná bydlí neb se zdržuje. Bylo-li by to
K nim čítají se i pohledávky tichých společníků. straně z vážných důvodů nemožno, může býti
U každé pohledávky udati jest jméno a přes vlastnoručně podepsaná přihláška s legitimační
nou adresu dlužníkovu, den splatnosti, jakož mi papíry podána poslem k tomu stranou zmoc
i bylo-li po 1. březnu plněno (placeno) a kdy, něným.
u pohledávek zúročitelných též míru úrokovou.
V příčině jmění osob v tuzemsku se nezdržu
Jen pohledávky obchodní (za prodané zboží a jících příslušný jest ten soupisový úřad, v jehož
PodJ, pokud jednotlivě jsou nižší než 50 K, možno okrese jmění soupisu podrobené jest, nebo v pří
uvésti „v úhrnném obnosu a udati současně počet padě čl- 2., odst. 3„ v jehož okrese dlužník bydlí
jich; ostatní vykázali jest podrobně.
neb se zdržuje.
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Které úřady soupis majetku movitého (čl. 3.,
č. 2. a 3.) provedou, uvedeno v příloze C, I.
Co úřady soupisové pro pohledávky iieknihovní (čl. 3., č. l) působí pro Prahu a před,
městí (Král. Vinohrady, Zižkov, Karlín, Smíchov)
notáři v nich úředně ustanovení, a sice v obvodech
jim přikázaných.
Pro. místa ostatní jsou soupisovými úřady
příslušné berní úřady.
U přihlášek pohledávek neknihovních, které
u notáře podati jest (odst. 4.), zjistí tento souhlas
obou stejnopisů a vydá straně jeden stejnopis
opatřený doložkou: „K soupisu pohledávek přihlá
šeno".
,
Přihlášky u berního úřadu přijaté (odst. 5.)
odevzdá berní úřad příslušnému notáři, aby tento
zjistil a na obou stejnopisech potvrdil jich souhlas.
Stejnopisy takto potvrzené, vrátí notář dotyčnému
bernímu úřadu, který opatřiv jeden stejnopis do
ložkou: ,,K soupisu pohledávek řádně přihlášeno",
vrátí jej poštou, event. prostřednictvím obecního
úřadu straně.
Tiskopisy pro přihlášky obdržeti lze zdarma
u obecních úřadů, resp. magistrátů, mimo to
v Praze, Brně a Opavě u hospodářského úřadu
při (zemském) finančním ředitelství.
článek 6.
Soupisový úřad (čl. 5., odst. 4. a 5.) při ode
vzdání přihlášky vypočte a přijme b!%ní evi
denční poplatek z přihlášených pohledávek ne
knihovních vypadající a vydá o něm straně po
tvrzení.
Přijaté peníze súčtují kasovní úřady jako
úřady soupisové denně prozatím ve finančních;
depositech a odvedou měsíčně zemské finanční
pokladně. Ostatní úřady soupisové odvedou vy
brané peníze této pokladně, jakmile dostoupí výše

Totéž platí ohledně dlužníka v případě čí. 2.,
odst. 3., plnil-li pohledávku před přihláškou.
Při vyměřování dávky z majetku bude po této
stránce každý případ dluhu a pohledávky bedlivě
vyšetřen.
Při soudním vymáháni pohledávek mají soudy
z úřední povinnosti zjlstiti, že pohledávka bylá
k soupisu řádně přihlášena.
K průkazu dle odst. 2. případně straně po
třebné a soudem neb notářem ověřené opisy neb
výpisy ze stejnopisu doložkou o přihlášce opatře
ného jsou kolku prosty.
Č1 á n e k 8.
Falešné neb neúplné údaje v přihlášce',: jme
novitě oceňování předmětů majetkových k sou
pisu povinných v nápadně nízkých hodnotách,
jakož i nepodání přihlášky dle čl. 1., čís. 1, tohoto
nařízení, trestá se pokutou do 100.000 K neb vě
zením od 1 dne do 3 měsíců; témuž trestu podléhá
věřitel, který před vydáním tohoto nařízení plně
ní přijal — af v den splatnosti, či dříve —, jestliže
pohledávku řádně a včas nepřihlásil.
Přeměna trestu vězení v trest peněžitý není
přípustná; o řízení platí obdobně ustanovení
čl. III., § 5 cis. nařízení ze dne 16. března 1917,
z. ř. č. 124.
Přihláška vynucena býti může opětnými stup
ňovanými pořádkovými pokutami až do výše
5000 K, které uloží úřad daně vs^měřující; o rekursti rozhoduje finanční zemský úřad s koneč
nou platností.
Jednání a opomenutí, jakož i tresty v od
stavci 1. uvedené promlčují se ve 3 letech.
«

Č1 á n e k 9.

Správných údajů při soupisu neknihovních
pohledávek a majetku movitého v § 8 zmocňova
Článek 7.
cího zákona uvedeného nesmí býti použito
Pohledávky neknihovní, které nebyly do! i: trestnímu stíhání dosavadních nesprávných
31. července 1919 včetně řádně a na pravého neb neúplných udání, učiněných při vyměřování
majitele přihlášeny, propadají ve prospěch státu .všeobecné neb zvláštní daně výdělkové, daně
a nesmí býti dosavadnímu věřiteli vůbec plněny z příjmu, daně důchodové, daně z válečných
zisků, resp. válečné a vojenské taxy, opraví-li po
(§ 5 zmocňovacího zákona).
Dlužník má tudíž povinnost před plněním platník do 31. července 1919 svoje přiznání.
(placením) žádati na věřiteli průkaz, že pohledáv
Rovněž vyměření dodatečných daní za dobu
ku, pokud soupisu podléhá, řádně přihlásil a ode- před 1. lednem 1914 odpadá.
příti plnění, dokud průkazu toho neobdrží.
Splnil-li bez tohoto průkazu pohledávku ne
Článek 10.
přihlášenou, povinen jest propadlou pohledávku
plniti vůči státu ještě jednou (§ 5 zmocň. zák.);
Starostům všech obcí, kněžím veškerých stá
výjimky v případech, kdy dlužník povinnosti této tem uznaných církví, bankám, společnostem^
dostáti nemohl (na př. v případech, kdy pohle spořitelnám, záložnám, úvěrním, výrobním a spo
dávka splacena byla před vydáním tohoto na třebním společenstvům, majitelům továren a vel
řízení) povoliti může ministerstvo financí neb1 kých obchodních závodů, učitelům a profesorům
úřad jím zmocněný (poslednější s konečnou všech škol, nevyjímajíc školy vysoké, * všem
spolkům, všem majitelům koncesí hostinských
platností).
1000 K.
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a licencí biografických, všem na území českoslo
venského státu vycházejícím novinám, ukládá se
za občanskou pracovní povinnost, aby v oboru
své působnosti vyhlásili ustanovení 51. 1., č. 2
a čl. 7.
Oznámení to staniž se vhodnýin způsobem,
jako veřejnými vyhláškami, vybubnováním, nápisy
v místnostech, sdělením s kazatelen, poučením ve
školách atd.
Článek 11.
Pro Slovensko ustanoví generální finanční
ředitelství v Bratislavě (Prešpurku) úřady, které
provedením soupisu jsou pověřeny. Toto ředitel
ství je též oprávněno přizpůsobiti nařízení toto
slovenským poměrům a uvésti je ve známost
zvláštní vyhláškou.

/

*

Článek 12.

Výkonem tohoto nařízení pověřuje se ministr
financí.
Článek 13.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
V P r a z e, dne 4. dubna 1919.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v. r
Stříbrný v. i,
Dr. Hruban v. r.
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Příloha A.

Země:

Berní okres:

Politický okres:......

Obec

Seznam
majetku m ovitého*

Jméno a povolání majitele (přednosty domácnosti):..............................

Bydliště: ....
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Majetek movitý.
(ČI. 3, č. 2.)
Předmětu majetkov é h o
ťoložka
běžná
označení

množství, počet,
živá vába

hodnota
v K

Poznámka

■

,
•

\
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Majetek movitý(Cl. 3, č, 2.)
Předmětu majetkov é li o
Položka
běžná

Poznámka
označení

množství, počet,
živá váta .

hodnota
V K

|
!’

i

l '

Peníz, věnovaný na zakoupení předmětů luxusních.
(ČI. 3, 6. 3.)

Peníz v K

Kok koupě

Označení předmětu
koupeného

Jméno a adresa
prodavače

Poznámka

i

Prohlašuji na své vědomí a svědomí, že tento seznam je správný a úplný a jsem ochoten
to přísahou stvrditi.
V.... ......... v......................., dne...-w,............. . .........1919.
Podpis.
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Poučení pro strany.
(Výňatek z vládního nařízení.)

Každý majitel
podrobeného vyplní
domácnosti seznam
zejména též, komu
která část majetku

movitého majetku soupisu
za sebe a za příslušníky
řádně a svědomitě; vyznačí
z příslušníků domácnosti ta
movitého patří.

Výjimečně povinny jsou přihláškou i osoby
jiné, a sice místo majitele v cizině se zdržujícího
ten, v jehož držení předmět majetkový jest.
Soupis děje se dle stavu 1. března 1919.
Musí tedy i předměty majetkové, které po prv
ním březnu byly prodány, býti uvedeny v se
znamu, ale zároveň musí býti v poznámce
uveden peníz, jaký za ně byl přijat nebo za který
byly prodány.
Soupis provede se v době od 1. května do
31. července 1919 u soupisového úřadu ve
vyhlášce uvedeného, na venkově u příslušného
berního úřadu.
Falešné neb neúplné údaje v seznamu
trestají se pokutou do 100.000 K neb vězením
od 1 dne do' 3 měsíců.
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Příloha S3.

Země:

......................................................

Politický okres:............

... ..................

Berní okres:..
Obec :

......... ............. ......................—

Seznam
pohledávek neknihovníeh.
í
N

Jméno a povolání majitele (přednosty domácnosti):

Bydliště:...
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Pol. běžná

Pohledávky ne,
Dlužníkovo
jméno

bydliště

Pohledávka Míra
Poznámka
v K
úroková
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Pohledávky neknihovní.
Pol. běžná

(ČI. 3, č. 1.)

Dlužníkovo
Titul pohledávky
jméno

bydliště

Pohledávka Míra
Poznámka
v K
úroková

Prohlašuji na sv^ vědomí a svědomí, že tento seznam je správný a úplný a jsem ochoten
to přísahou stvrdit!.
dne.....

Podpis.
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Poučení pro sírany.
(Výňatek z vládního nařízení.)

Každý majitel neknihovních pohledávek vy
plní za sebe a za příslušníky domácnosti seznam
(dvojmo) řádně a svědomitě; vyznačí zejména
v poznámce též, komu z příslušníků domácnosti
ta která pohledávka neknihovní patří.
Výjimečně povinen jest přihláškou dlužník,
za kterým pohledávka osoby v cizině se zdržu
jící vázne.
Pohledávky neknihovní uvésti jest podrobně;
jen u obchodních pohledávek pod 50 K jest do
voleno udati jich počet a úhrnný peníz a netřeba
uváděti jména dotyčných dlužníků.
Soupis děje se dle stavu 1. března 1919.
Musí tedy i pohledávky, které po prvním březnu
byly splaceny neb prodány, býti uvedeny v se
znamu, ale zároveň musí býti v poznámce uve
deno, kdy se tak stalo a uveden peníz, jaký za
ně byl přijat nebo za který byly prodány.
Soupis provede se v době od 1. května do
31. července 1919 u soupisového úřadu ve
vyhlášce uvedeného, na venkově u příslušného
berního úřadu.
Evidenční poplatek z neknihovních pohle
dávek vybere hotově dotčený soupisový úřad.
Na nepřihlášené neknihovní pohledávky ne
smí býti dlužníkem nic placeno.
Ve stanovené lhůtě nepřihlášené neknihovní
pohledávky propadají ve prospěch státu.
Falešné neb neúplné údaje v seznamu
trestají se pokutou do 100.000 K neb vězením
od 1 dne do 3 měsíců.

/
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Příloha C.

I, Seznam soupisových úřadů příslušných ohledně soupisu
majetkového.
(Kromě berních úřadů.)

V Čechách:
Hlavni město Praha:
Staré Město: úřad pro vyměřování po
platků.
Dolní Nové Město a Josefov: berní
správa I.
Horní Nové Město a Vyšehrad;
písni. A až L berní správa II., písni. M
až Ž hlavní celní úřad.
Malá Strana a Hradčany: zemská
fin. pokladna.
Holešovice a Bubny: berní správa III.
Libeň: důchodkový úřad:
Pražská předměstí:
Karlín a Vysočany: okresní hejtman
ství v Karlině.
Smíchov: okresní hejtmanství na Smíchově.
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Veleslavín a Vokovice
(z okresu) smíchovského: okresní finanční
ředitelství v Praze.
Vinohrady: písm. A_ až L okresní hejt
manství, písm. M až Ž berní úřad.
Žižkov: písm. A až L okresní hejtmanství,
písm. M až Ž. dále obce Hrdlořez y,
Malešice, Nové a Staré Straš
nice, š t ě r b o h o 1 y, berní úřad na Žižkově.
Jiná města a místa:
Aš: hlavní celní úřad v Aši.
Mladá Boleslav: okresní hejtmanství
v Mladé Boleslavi.
České Budějovice: písm. A až L okres,
fin.^ředit, písm. M až Ž hlavní celní úřad
v Ces. Budějovicích.
Čáslav a Zle by: okresní finanční ředi
telství v Čáslavi.
Děčín a P o d m o k 1 y: hlavní celní úřad
v Podmoklech-Děčíně.
D u c h c o v: okresní hejtmanství v Duchcově.
Králové Dvůr: okresní hejtmanství
v Král. Dvoře.
Falknov a Kynšperk: okresní hejt
manství ve Falknově,

Kutná Hora: okresní hejtmanství v Kutné
Hoře.
Jindřichův Hradec: okresní hejtman
ství v Jindř. Hradci.
Králové Hradec, Kukleny, Pražské
a SlezskéPředměstí: okresní finanční
ředitelství v Hradci Králové.
Cheb: hlavní celní úřad v Chebu.
Chomutov: hlavní celní úřad v Chomutově.
Chrudim a Heřmanův Městec:
okresní fin. ředitelství v Chrudimi.
Jablonec n. Nisou: hlavní celní úřad
v Jablonci.
Jičín: okresní finanční ředitelství v Jičíně.
Kladno: okresní hejtmanství na Kladně.
Klatovy: okresní hejtmanství v Klatovech.
Kolín: hlavní celní úřad v Kolíně.
Kraslice: hlavní celní úřad v Kraslicích.
Liberec: hlavní celní úřad v Liberci.
Z okresu Libereckého: Mafíersdorf, Koch líce a Růžodol (Ros e n t h a 1) I. a 11.: okresní hejtmanství
v Liberci.
Česká Lípa: hlavní celní úřad v České Lípě.
Litoměřice a Terezín: hlavní celní
úřad v Litoměřicích.
Litomyšl. Opatov a Sloup nice:
okresní hejtmanství v Litomyšli.
Louny: okresní hejtmanství v Lounech.
Most: okresní hejtmanství v Mostě.
Vysoké Mýto a Choceň: okresní hejt
manství ve Vys. Mýtě.
Náchod: okresní hejtmanství v Náchodě.
Pardubice: okr. hejtmanství v Pardubicích.
Písek: okresní hejtmanství v Písku.
Plzeň: písm. A až L okresní finanční ředi
telství. písm. M až Ž hlavní celní úřad
v Pizai.
Příbram: okresní hejtmanství v Příbrami.
Rumburk: hlavní celní úřad v Rumburce.
Slaný, Libušin, Moty čin, Smečno
a Zlo nice: okresní hejtmanství ve
Slaném.
T ábor: okresní finanční ředitelství v Táboře.
T e p 1 i c e-Š a n o v: hlavní celní úřad v Teplteích-Šanově.
Tr no vany. Krupka. Zuckmantel:
okresní hejtmanství v Tepiieích-Šanově.
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Trutnov, Poříčí a Staré Město:
hlavní celní úřad v Trutnově.
Ostí n. L.: hlavní celní úřad v Ostí n. L.
Karlovy Vary, Fischeru a Stará
Role: hlavní celní úřad v Karlových
Varech.
Varnsdorf: hlavní celní úřad ve Varns
dorfe.
Žatec: hlavní celní úřad v Zatci.

Na Moravě:
Město Brno:
okres I. a IV.: berní správa,
okres II.: zemská finanční pokladna,
okres III.: poplatkový úřad.
Z okresu Brněnského:
Bohonice, Černovice, Ivano
vice (Nenovice), Julianov, Komá
re v, Lískovec (Starý a Nový), Lí
šeň, Malotněřice, Obrany a Ži
de n i c e: hlavní celní úřad v Brně.
Husovice, Jundrov, Kohouto
vice, Komín, M e d 1 á n k y, Kamen
ný Mlýn, Královo Pole, Kečkov i c e a Žabovřesky: okresní finanční
ředitelství v Brně.
Jiná místa:
Hodonín: okresní hejtmanství v Hodoníně.
Uherské Hradiště (Staré město a Kuno
vice) : okresní fin. ředitelství v Uh. Hradišti.
Jihlava: hlavní celní úřad v Jihlavě.
Nový Jičín a Šenov: hlavní celní úřad
v Nov. Jičíně.
Kroměříž: okresní hejtmanství v Kro
měříži.
Olomouc, Nová ulice a H o d o 1 a n y:
hlavní celní úřad v Olomouci.
Z venkovských obcí okresu Olo
mouckého: ^e začátečními písmenami
A až H (dle české abecedy a pojmenování
s vynětím Hodolan): okresní finanční ře

ditelství v Olomouci. Ostatní obce v tomto
okresu: berní úřad v Olomouci.
Moravská Ostrava: hlavní celní úřad
v Mor. Ostravě.
Z okresu M or a v s k o-0 s t r a v s k é h o:
Vítkovice a Zábřeh: okresní hejt
manství v Moravské Ostravě.
Prostějov: okresní hejtmanství v Prostě
jově.
Přerov: okresní hejtmanství v Přerově.
Šternberk: okresní hejtmanství ve Štern
berku.
Šumperk a Německé Libiny: hlavní
celní úřad v Šumperku.
Třebíč: okresní hejtmanství v Třebíči.
Znojmo, S e d 1 e š o v i c e. J e v í š o v i c e
a Šat o v: okresní hejtmanství ve Znojmě.

Ve. Slezsku:
Opava: hlavní celní úřad v Opavě.
Frýdek: okresní hejtmanství ve Frýdku.
Frývaldov:. hlavní celní úřad ve Frývaldově.
Frýštát, Dombrová, Karvín, Lazy
a Orlová: okresní hejtmanství ve
Frýštátě.
Krnov: hlavní celní úřad v Krnově.
Pro všecka ostatní místa v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku obstarávají soupis příslušné berní
úřady.
Politické úřady mají právo tam, kde by toho
vyžadoval zájem věci, činiti změny v tomto roz
vržení, zvláště také vyžádali si k této akci pomoc
jiných úřadů a orgánů. V sídlech administrativ
ních finančních úřadů I. stolice záhodno je dohodnouti se v tomto směru dříve s tímto úřadem.
V zásadě však dbáti tohO', aby řízení soupisu bylo
vždy v rukou způsobilého a spolehlivého státního
úředníka.

il. Soupisové úřady příslušné k soupisu pohledávek
neknihovních.
Co úřady soupisové pro pohledávky neknihovní (čl. 3, č. 1) působí pro Prahu a před
městí (Král. Vinohrady, Žižkov, Karlín, Smíchov) notáři v nich úředně ustanovení a sice v obvo
dech jim přikázaných.
Pro mkta ostatní jsou soupisovými úřady příslušné berní úřady.
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