
Ročník 1920.

Sbírka zákonů a nařízení
stálili česko slcwein&l&étoo.

Částka X. Vydána dne 31. ledna 1920.

Obsah: (Cis. 53.-58.) 53. Nařízení k provádění zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., kterým se 
nově upravuji válečné přirážky k pojdatkúm a mění některá ustanovení o poplatcích. 54. Zákon, 
kterým se omezuje jrrodej a pronájem hotelů a pensionátů. 55. Nařízení o\jb.rání poimatků sta
novených v § 14 císařského nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 281 ř. z., za potvrzení pííiemce o do
dání zásilek z cizozemska v železniční a říční lodní dopravě. — 56. Nařízení o nejvj šších cenách 
hovězího masa, jakož i vnitřností. — 57, Zákon, jímž prodlužuj’e se platnost císařského nařízení ze dne 
10. ledna 1917, č. 14 ř. z„ o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětu^ zvláštních 
válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák- či. uher. z roku 1917, o železniční vá.ečné dani.
58. Nařízení, jimž se prodlužuje platnost ministerských nařízení ze dne 20. ledna 1917, č. 21,22 a- 
ř. z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě, a nařízení ze dne 16. března 
1917, č. 28.100, k provedení I. oddílu VI. zák. čl. uher, z r. 1917 o železniční válečiié dmii. .

Cis. 53.

Nařízení vlády republiky Českoslevenské 

ze dne 24. ledna 1920

k provádění zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 
Sb. z. a n., kterým se nově upravují válečné při
rážky k poplatkům a mění některá ustanovení 

o poplatcích.

Na základě §u 11 zákona ze dne 7. ledna 1920, 
čís. 31 Sb. z. a n., jenž bude nadále v tomto na
řízení uváděn zkratkou „přir. zák.“, se nařizuje:

C 1 á n e k I.

K §u 1.
Vzhledem na zmocnění dané vládě v §u 1 přir. 

zák. upravují se stupnice I., II. a III. takto;

Stu p n i c c 11.
Přes včetně do Poplatek

Kč. Kč. li
10................... . — 10

10 20................... . — 20
20 30 .... . . — 30
30 40................... . - 40
40 50................... . - 50
50 . . 100 ................... . 1 —

100 . . 200 ................... 2_
200 . . 300 ................... . 3 —
300 . . 400 ................... . 4 —
400 . . 500 ................... . -5 —
500 . . 600 ................... 6 —
600 . . 700 ................... 7 —
700 . . 800 ................... . 8 —
800 . . . 900 ................... . 9 —
900 . . 1000 ................... . 10 —

Je-li základ výpočtu větší než 1000 Kč., budiž
z každých 1000 Kč. zaplacen dalš poplatek 10 Kč.,
při čemž zbytek menší než 1000 Kč. budiž poklá

st u p n i c e I.
Přes včetně do Poplatek

Kč. Kč. h
50 . . . . . — 29

50 . . .... 100 . . . . . — 40
100 . .... 200 . . . . . — 80
200 . .... 300 . . . . . 1 20
300 . .... 400 . . . . . 1 60
400 .... 500 . . . . . 2, —
500 .... 600 . . . . . 2 40
600 .... 700 . . . . . 2 80
700 .... 800 . . . . . 3 20
800 .... 900 . . . . . 3 60
900 .... 1000 . . ... 4 —

Je-li základ výpočtu větší než 1000 KČ., bu-
diž^ z každých 1000 Kč. zaplacen další poplatek 
4 Kč., přj čemž zbytek menší než 1000 Kč. budiž 
Pokládán za celých 1000 Kč.

dán za celých 1000 Kč.
Stupnice 111.

Přes včetně do Pordntek
Kč. Kč. b
10...................... — 20

10...................... 20 ..... . — 40
20 ....................... 30 .................. .... — 60
30 ...................... 40 .......................— 80
40  ............. 50................................1-
5Ó ..... . 100 ..... . 2 —

100 ...................... 200 ....................... 4 —
200 ..... . 300 ....................... 6 —
300 ...................... 400 ....................... 8 -
400 ....................... 500 ....................... 10 —
500 ....................... 600 ....................... 12 —
600 ...................... 700 ....................... 14 —
700 ....................... 800 ....................... 16 —
800 ....................... 900 ....................... 18 —
900 ....................... 1000 ....................... 20 —

12
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Je-M základ výpočtu větší než 1000 Kč., bu- [ 
diž z každých 500 Kč. zaplacen další poplatek j 
10 Kč., při čemž zbytek menší než 500 Kč., budiž 
pokládán za celých 500 Kč.

článek II.

K Šu 2.

Na místo sazeb stanovených §§y 1, 2 a 3 
zákona ze dne 18. června 1901, č. 74 ř. z., na
stupují sazby v připojené tabuTce.

Veškeré sazby v té tabulce uvedené, jakož 
i sazby stanovené §em 2, písm. f) přir. zák. jsou 
bez přirážky.

Pro převody mezi živými, částečně bez
úplatné, nesmí býti na poplatku obohacovacíní a 
immobilárním předepsáno méně než z převodu 
zcela úplatného. Druhý odstavec §u 5 zákoná ze dne 
18. června 1901, č. 74 ř. z., týkající sc sčítání pře
rodů nemovitostních mezi týmiž osobami prove
dených během jednoho roku, zůstává v platnosti.

článek III.

K §u 3.
Sazba pro poplatky dědické a darovací je 

nyní stejná, a platí se podle ní poplatek dědický 
a darovací z čistého jmění připadlého jednotlivým 
nabyvatelům.

Procentové poplatky označené v této sazbě 
podléhají píi nápadech dědických na osoby uve- 
dené pod čís. 1 až 5 sazby 40%, pokud se týče 
30/áové přirážce fondové podle §u 1, odst. 'p), 
č. 2 a 3 cis. nař. ze dne 30. prosince 1915, č. 1 ř. z’, 
z r. 1916; ustanovení tohoto cis. nař. zůstávají 
v platnosti.

Vzhledem na Zmocnění dané vládě v posled
ním odstavci dodatku k sazbě stanoví se text a 
pořadí poznámek takto:

Poznámky ku sazbě.

1. Pozůstalosti záležející toliko v movitých 
věcech, jichž úhrnná hodnota beze srážky 
břemen nepřevyšuje 400 Kč., jsou osvo
bozeny od dědického poplatku.

2. Pozůstalosti po účastnících války (§ 4, 
odst. 1. cis. nař. ze dne 15. září 1915! 
č. 278 ř. z.), jsou v příčině nápadů v pří
mé příbuzenské linii a ve prospěch dru
hého manžela osvobozeny od dědického 
poplatku, ncpřevyšuje-li ryzí hodnota po
zůstalosti 20.000 Kč. Při ryzí hodnotě po
zůstalosti vyšší než 20.000 Kč. až do
50.000 Kč. snižuje se dědický poplatek pro 
tyto nápady na čtvrtinu, při ryzí hodnotě 
pozůstalosti vyšší než 50.000 Kč. na po
lovinu sazebního obnosu.

3. Nápady ve prospěch osob, jež byly k zň- 
staviteli v poměru námezdním nebo slu
žebním, podléhají, nepřevyšuje-li ryzí 
hodnota jmění jim napadlého 1000 Kč., dě
dickému poplatku ve výši P25%.

4. Poplatek buď zapraven z ryzí hodnoty 
jmění napadlého (darovaného). Při vý
měře poplatku nerozkládá se nápad (dar) 
v obnosy, jež odpovídají stupňům hod
noty udaným v sazbě, nýbrž buď stano
ven poplatek dle sazby, jež odpovídá 
úhrnné hodnotě jmění napadlého (darova
ného) nabyvateli.

5. Poplatek buď vyměřen tím způsobem, že 
z obnosů hodnoty nápadu (daru)po srážce 
poplatku nesmí nikdy zbýti méně než 
z nejvyššího obnosu hodnoty nejblíže niž
šího stupně sazby po srážce poplatku 
naň vypadajícího.

6. Při darech movitých věcí jest poplatnost 
nezávislá na sepsání listiny (listinném 
osvědčení).

Od poplatku jsou osvobozeny dary, 
movitých věcí v ryzí ceně:

a) do 2000 Kč. bez listinného osvědčení,
b) do 300 Kč. i při listinném osvědčení.

Darování movitých věcí v období tří
letém týmž dárcem témuž, obdarovanému 
pokládají se při posuzování poplatkové 
povinnosti a sazby za jednotný dar, pod
robený poplatku z úhrnné hodnoty da
rovaných věcíjWaf jsou dary osvědčeny 
listinou čili nic; ustanovení toto nevzta
huje se však na obvjddé.dary mezi man
želi, dále mezi příbuzenstvem do druhého 
stupně a na dary zeti nebo snaše do 
2000 Kč. mezi jinými osobami do 1000 Kč.

7. Na- darování samosprávným svazům, 
uvedeným v saz. pol. 75, písm. b) zákona 
zc dne 9. února 1850, č: 50 ř. z., a jiným 
osobám vztahují se ustanovení tam vy
daná.

8. Převádí-li se právo vlastnické k nemovité 
věci za příčinou smrti nebo darováním 
buď kromě obohacovacího poplatku za
praven též poplatek z převodu nemo
vitosti.

9. Dědické a darovací poplatky, jakož i po
platky z nemovitostí v poznámce 8. uve-

. děné budtež vyměřovány dle hodnoto
vých stupnic po 40 Kč.; každý zbytek pod 
40 Kč., jenž činí 2 Kč. nebo více, buď po
važován za úplný, zbytek pod 2 Kč. bud 
ponechán nepovšimnut.

10. Manželské nebo nemanželské zrození ne
zakládá žádného rozdílu. Výhody pod č. ll
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sazby a ustanovení §u 13 zákona ze dne 
15. září 1915, 5. 278 ř. z., budiž použito 
jen při manželích, kteří v době, kdy na
stala poplatková povinnost, nebyli ani 
rozvedeni ani rozloučeni.

11. Poplatkové výhody dle č. 1 sazby buď 
použito též na nápady a darování zvo- 
litelů zvolencům nebo jejich dětem a 
vnoučatům, nevlastních rodičů nevlastním 
dětem nebo jejich vnoučatům, rodičů oso
bám, kíeré s jejich dětmi neb vnoučaty 
uzavíral’' manželství nebo jsou jím již 
spojeny, nikoli však nápady a darování 
zvólitelům, nevlastním rodičům nebo 
tchánovi a tchýni.

12. Nápady a darování tělesným sourozen
cům a synovcům nebo neteřím manžela 
zůstavitelova (dárcova) jsou podrobeny 
poplatku dle č. 4 sazby.

13. Odkazy a darování samosprávným sva
zům, pokud věnování jest určeno k úče
lům v č. 6 sazby uvedeným, buďte v pří
čině povinnosti poplatkové na roven po
staveny nápadům nebo darováním ve 
prospěch nadací těmto účelům sloužících, 
nejde-li o darování, jež jsou vůbec po
platku prosta (na př. dle saz. pol. 44/75 
popi. zák. ze dne 9. února 1850, č. 50 
ř. z.}. Totéž platí o odkazech a darová
ních spolkům, společnostem a ústavům, 
jejichž jmění dle jich stanov je věnováno 
výlučně a trvale jmenovaným účelům, 
pak o bezúplatných věnováních k účelům 
chudinským.

14. Dobročinnými nebo lidumilnými účely 
• po rozumu č. 6 sazby a $u 30, odst. 2. cis.
nař. ze dne 15. září 1915, č. 278 ř. z„ 
buďtež rozuměny obecně prospěšné sna
hy, jež směřují k tomu, aby zmírněna byla 
nouze vchudoba, nuznost) nebo zabráněno 
jí v kruhu obyvatelstva prostorně neb 
určitými znaky ohraničeného, nebo aby 
prokázána byla láska ku bližnímu ve pro
spěch obecného blaha. Podrobnější usta
novení o způsobu, jakým se zjistí, že tu 
jsou podmínky, aby se použilo č. 6 sazby, 
budou vydána nařízením.

Finanční úřad je zmocněn za podmí
nek, které budou stanoveny nařízením, 
aby nadace a věnování směřující vý
značně k obecně prospěšným účelům, 
třeba by nebyly věnovány vyučování, 
dobročinnosti nebo lidumilnosti, postavil 
na roven nadacím a věnováním označe
ným v č. 6 sazby co do používání těchto 
ustanovení, jakož i předchozí poznámky.

15. Finanční úřad je zmocněn nařídit! za 
podmínek, jež budou ustanoveny naříze

ním, aby bezúplatná věnování ve pro
spěch cizozemských nadací druhu ozna
čeného v č. 6. sazby co do použití poplat
kových sazeb tam ustanovených za . ob
dobného šetření poznámek 13. a 14. byiý 
na roven .postaveny bezúplatným věno
váním ve prospěch tuzemských nadací 
téhož druhu.

16. Poplatkové výhody čl. 4. zákona ze dne
13. dubna 1909, č. 58 ř. z., platí pro Česko
slovenský červený kříž. Poplatkové 
úlevy stanovené v §u 1 a 3 cis..nař. ze dne
31. října 1914, č. 315 ř. z. (věnování k úče^- 
Itim válečné péče), zůstávají v platnosti.

Poplatné dary věcí movitých mezi živými 
bez listinného osvědčení jsou strany povinny ohlá. 
siti k vyměření poplatkťf podle §u 44 zákona ze 
dne 9. února 1850, č. 50 ř. z.

Při listinném osvědčení takových darů zůstá
vají v platnosti dosavadní ustanovení (§§ 51 a 52 
nařízení ministerstva financí a spravedlnosti ze 
dne 29. prosince 1915, č. 397 ř. z.).

Daroval-li v období tříletém týž dárce 
témuž obdarovanému více movitých věcí, nastává 
povinnost ohlašovací při tom darování, při kte
rém cena darů přestoupí 2000 Kč. Dárce i obda
rovaný jsou povinni v řádné lhůtě ohlašovací při
hlásili k vyměření poplatku všechny dary z tohoto 
tříletí a přesně označiti všechny, okolnosti směro
datné pro vyměření poplatku.

Obvyklé dary mezi manželi a mezi pří
buznými do 2. stupně a zeti nebo snaše do 2000 Kč. 
a mezi jinými osobami do 1000 Kč. nepodléhají 
včítací povinnosti, podléhají však darovacímu po
platku při listinném osvědčení, přesahuje-li ryzí 
cena daru 300 Kč. Bezúplatné (i částečně) pře
vody nemovitostní, výhrady různé stanovené, při 
nich pro jiné osoby a pod. nečítají se k obvyklým 
darům.

Bylo-li při všech nebo některých darech, 
súčastněno více dárců neb obdarovaných, vypo
čítá se výše poplatného celkového obnosu daro
vaného zvlášť pro každého obdarovaného, pokud 
se týče dárce.

Zanedbání ohlašovací povinnosti, jakož i ne
správné nebo neúplné splnění- její (hlavně za
mlčení jednotlivých darů nebo části jejich) pod
léhá zvýšení podle §u 80 popi. zák. ze dne 9. února 
1850, č. 50 ř. z., pokud se týče stíhá se podle §u 82 
až 86 téhož zákona.

Článek IV.

K 6.

Při obchodních smlouvách společenských vů
bec a při smlouvách služebních, jedná-li se o plat 
přes 6000 Kč. ročně, jsou strany povinny i ústní

12*
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smlouvy ohlásiti bernímu (poplatkovému) úřadu 
v 8 dnech po uzavření smlouvy, zároveň pak 
uvésti všechny okolnosti směrodatné pro vymě
ření poplatku.

Zaměstnavatelům, majícím větší počet za
městnanců, může zemský finanční úřad povolit!, 
aby poplatné služební smlouvy a jejich změny 
zběhlé v určitém období ohlašovali v přiměřené 
lhůtě. Vyměřování a placení poplatku řídí se usta
noveními §u 60 zákona ze dne 9. února 1850, č. 
50 ř. z., a dalšími platnými předpisy.

Při smlouvách společenských vztahuje se p0‘. 
platní a ohlašovací povinnost na společnosti uza
vírané dle obchodního zákona, nevztahuje 
se Jedy z v 1 á š t ě na společnosti uzavírané dle 
občanského zákona, podléhající poplatku pouze 
tenkráte, byla-li o nich sepsána listina.

Ohlašovací povinnosti podléhají také všechny 
další poplatné změny, smlouvy společenské (i bez 
listinného osvědčení).

Byl-li již za emisí, které má na zřeteli § 6, 
písm. b) odst. 2, přir. zák., zaplacen poplatek podle 
ustanovení změněných tímto zákonem, jsou 
akciové společnosti povinny doplatili poplatek 
podle ustanovení přir. zákona do konce února
1920.

Cizozemské akciové společnosti (komanditní 
na akcie) a společnosti s ručením obmezeným 
platí za připuštění k tuzemské činnosti týž popla
tek, jako domácí společností téhož druhu, ovšem 
jen z té části akciového (resp. podílového) a obli- 
gačního kapitálu, kterým se súčastní nebo se hod
lají účastnili při tuzemském obchodování.

Poplatnou část určuje finanční ministerstvo, 
nejméně však jednou čtvrtinou celkového akcio

vého kapitálu (podílového) a obligačního kapitálu 
cizozemské společnosti (§ 6, písm. e) přir. zák.). 
Procento sazby dle progresse ustanovené v §u 6, 
odst. b) až d) přir. zák., řídí se celkovým poplat
ným kapitálem.

Totéž ustanovení platí také pro cizozemská 
těžířstva.

Článek V.

K §u 8.

Ustanovením tímto nabývají finanční úřady 
pro účely poplatkové stejného práva nahlédání do 
knih a jiných zápisů,jaké mají pro účely přímých 
daní; předpisů platných pro přímé daně třeba tedy 
obdobně užiti.

Článek YI.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem platnosti 
přirážkového zákona a provedením jeho pověřuje 
se ministr financí.

Tusar v. r. -
Švehla v. r. 
Sonntág v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r.

Houdek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 

. Staněk v. r. 
KJoíáč v. r.
Dr. Hodža v. r. 

Hampl v. r.
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Příloha k nařízeni ze dne 24. ledna 1920, č. 53 Sb. z. a n.

Tabulka
sazby poplatkové pro převody nemovitostí dle § 2 

přir. zák. (v procentech).

Cena nemovitostí 
v korunách ěs.

pres včetně do
K a) K b) K c)

K d)
ad a)

K d)
ad b)

K d)
ad e)

K e)
(do 4 let)

K e)
(od 4 do

6 let)

10000 l-5 4 2 0-75 2 1 3-5 4

10000 20000 2 4’5 2-25 1 3 1-5 35 4

20000 30000 2-1 5 2-5 • 3-5 4

30000 40000 2-2 5 2’5 • 3-5 4

40000 50000 2-3 5 2-5 35 5

50000 60000 2-4 ,5-1 2-55 • • 3-6 4-1

60000 70000 25 5*2 2-6 • 37 4-2

70000 80000 2-6 5-3 2 65 • 3-8 43

80000 90000 27 5-4 2-7 • 3-9 4-4

90000 100000 2-8 5 5 275 • 4 4-5

100000 110000 2 9 5-6 2-8 • 4-1 4-6

110000 120000 3 5-7 2-85 •
• 1 • 4-2 4-7

120000 130000 3 5-8 2-9 • 43 4-8

130000 140000 3 5-9 2-95 • 44 4-9

140000 150000 3 6 3 / . 4-5 5

150000 160000 3 6 1 3-05 • 4-5 5

160000 170000 3 6-2 31 • 4’5 5
..........

170000 180000 3 6-3 315 • 4-5 5

180000 190000 3 6'4 ■ 32 • 4-5 5

190000 200000 3 6*5 3-25 • 4-5 5

200000 210000 3 6-6 3-3 • 4-5 5

210000 220000 3 6-7 3-35 • 4-5 5

220000 230000 3 6-8 3-4 • 45 5

230000 240000 3 6-9 345 • • 4-5 5
[240000 3 7 3-5 • • 4-5

6 1
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