
1412

čís. 563. Čís. 564.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. říj ia 19 JO,

kterým se mění § 29 moravského zákona rybář

ského ze dne 6. června 1895, č. 62 z. z. z roku 

1896.

Dle zákona ze dne 9. dubna 1920, ě. 280 
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo- 
eprávy v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, na
řizuje se toto:

článek L

§ 29 moravského zákona rybářského ze dne
6. června 1895, č. 62 z. z. z roku 1896, zrušuje 
se ve svém nynějším znění a nahrazuje se tímto 
ustanovením:

§ 29.

Za každý lístek rybářský zapraviti jest mimo 
kolkovné taxu, která plyne do fondu zeměděl
ského.

Taxa tato obnáší za lístek platný pouze na 
jeden rok 12 Kč, za lístek platný na tři Jeky 
36 Kč.

Od zapravení 'taxy jsou osvobozeni pomocní 
zřízenci zaměstnaní při lovení ryb.

Opí tření Stálého výboru Národního shro
máždění republiky Československé podle 

§ 54 ústavní listiny

ze dne 29. září 1920,

jímž se mění a doplňují ustanovení rakouského 
zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40. ř. z., a uher. 
zák. ěl. XXVI. z roku 1901 o poplatcích konsu- 

iárních.

Stálý výbor Národního shromáždění republiky 
československé usnesl se podle § 54 ústavní listiny 
ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., na 
tomto opatření:

§ 1-

Konsulární poplatky jest vyměřovati podle 
rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40 
ř. z., a uherského zák. článku XXVI. z roku 1901, 
doplněného ustanovením článku IV., odstavce 2., 
zákona ze dne 23. prosince 1917, č. 500 ř. z., 
s obmezeními vyplývajícími ze státoprávních po
měrů Československé republiky a se změnami 
stanovenými tímto zákonem.

§ 2. ^

Zaplatiti poplatek povinna jest strana, která 
žádá za konsulární úřední jednání; při úředních 
jednáních zavedených z úřední moci strana, v jejíž 
záležitostech koná se jednání úřední.

Článek n.

Rybářské lístky vystavené před účinností 
tohoto nařízení zůstávají v platnosti.

Článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedení jeho ukládá se ministru vnitra 
v dohodě s ministrem zemědělství a ministrem 
financí.

Černý v. r. .

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík V; r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

§ 3.

Poplatky, které nejsou určeny v procentech 
hodnoty (poplatkového předmětu), rozumějí se 
v korunách dle předválečné relace. Bližší ustano
vení o přepočítávám těchto korun na cizí měny 
budou vydána nařízením vlády.

§ 4.
Je-li přednosta zastupitelského úřadu úřed

níkem čestným (honorárním), vyměřují se poplatky 
konsulární ha jeho účet, mimo procentové po
platky, které se vždy vybírají na účet ministerstva 
zahraničních věcí.

§ 5.

Stížnosti na vyměření poplatků nebo tre-tu 
na odepření poplatkové slevy nebo poplatkového 
osvobození buďtež řízeny ministerstvu zahraničních 
věcí, které o stížnosti, je-li stěžovatel českoslo
venským státním občanem, rozhodne ve shodo 
s ministerstvem financí, v jiném případě rozhodue 

samostatně v druhé a poslední stolici. Takové 
stížnosti, nebylo-li přihlédáno k rozkladu, který
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strana n konsulátu podala, bučftež předkládány 
onomu konsulátu v propadné lhůtě 30 dnů ode 
dne, kdy vyměření poplatků bylo oznámeno straně. 
Do této lhůty nejsou zahrnuty dny poštovní do
pravy.

Rekursem neodkládá se nijak vybírání po
platků.

§ 6.

Vláda se zmocňuje, aby vydala nařízení o tom, 
jak vyšetřena má býti hodnota pro vyměření 
konsulárních poplatků, pokud by poplatková sazba 
neobsahovala výslovných ustanovení, dále před
pisy o měně, ve které konsulární poplatky se vy
měřují a zapravují.

§ 7.

Sazba zákona o konsulárních poplatcích mění 
se takto:

II. oddíl:
Položka 26.
Za ověřování správnosti
I. opisů:

a) v některé evropské řeči za arch Kč 18'—,
b) v některé mimoevropské řeči za

arch  ................................... .... 36'—

II. překladů:
a) do některé evropské řeči za arch

překladu....................................... .... 30'—,
b) do některé mimoevropské řéči za

stránku originálu............................ 35'—,
c) z některé mimoevropské řeči za

stránku překladu....................... .... 20-—.

Položka 27.

Za pořízení překladu s ověřením:
a) (Z některé evropské řeči za stránku

překladu . •............................... .... 40'—,
b) z některé mimoevropské řeči za

stránku překladu............................ 60’—)
éý z některé evropské řeči do mimo

evropské řeči za stránku překladu „ 100'—.

Položka 3Ó.

Za vyhotovení vysvědčení o žití . „ 10'—,
vysvědčení o žití, aby mohly býti vy
brány výslužnó, vdovská pense, pří
spěvky na vychovávání až do ekvi
valentu Kč 500'— měsíčně... poplatku prosto,

za Kč 500— až do Kč 1000'—
měsíčně z vybrané dávky . . . V20/0
přes Kč 1000-— měsíčně z vy- v 
brané dávky................................ 1%

Položka 37.

Za doručení peněz, které konsu
lárních úřadů dojdou, aby doru- 

/ čeny byly stranám, z doručované
částk7........................................... '3/g°/„

Položka 44.

Za vidování cestovního pasu a pod.:

I. na jednu cestu tam a zpět

a) z kategorie velkoobchodníků, ban
kéřů, velkostatkářů, průmyslníků
a rentierů................................... Kč 20'—,

b) z jiných majetných tříd . „ 10'—f

c) z méně majetných tříd . „ 5'—.

II. Za trvalé visum (více cest)

a) z kategorie velkoobchodníků, ban
kéřů, velkostatkářů, průmyslníků
a rentierů................•..................Kč 100-—,

b) z jiných majetných tříd . „ 50'—,
c) z méně majétných tříd . „ 20-—.

Vysvětlivky k položkám 42—45, 48—49 

II. oddílu:

Méně majetnými sluší rozuměti úředníky 
všech kategorií s pevnými platy, nádeníky, živno
stenský pomocný personál a jinaké dělníky, čeleď 
.a námořníky.

K položce 44.

Za vidování cestovního pasu, připojí-li se při 
panujících epidemiích doložka zdravotní, budiž 
poplatek za visum zapraven částkou dvojnásobnou.

Od těch cizích státních příslušníků, jejichž 
konsulární úřady za vidování cestovních pasů vy
bírají vyšší poplatek než-li v položce 44 stano
vený, budiž, taxa za vidování pasu vybírána touto 
částkou vyšší; kde by o tom nebylo dat po ruce, 
budiž zapravena taxa této sazby.

§ 8‘

V sazbě' zákona o konsulárních poplatcích 
z r. 1902 předepsané poplatky se zčtyřnásobňují, 
vyjímaje poplatky jmenované v §§ 6 a 10.

Naproti tomu zůstanou procentové poplatky 
nezměněny, vyjímaje poplatek jmenovaný v § 6, 
položka 37, zvýšený již na '780/o-

§ 9-

Všechny poplatky smějí býti sníženy konsu- 
lárními úřady podle majetkových poměrů stran 
na polovici a podle okolností na čtvrtinu částky
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§ 10.
Konsulárni úřady mimo Evropu vybírají za 

úřední jednáni náležející k 1. a II. oddílu sazby, 
pokud v této věci nejsou obsažena zvláštní po
platková ustanovení (viz vysvětlivky pol. 27) 
k pevným předešlými paragrafy již zvýšeným sa
zebním poplatkům 100% přirážku.

Procentové poplatky jsou osvobozeny od této 
přirážky.

§ li-

Konsulárni úředníci jsou oprávněni při slu
žebních cestách ve věcech stran zapocítávati si 
diety s přirážkou, která činí u zastupitelských 
úřadů evi-' pskýcb 100%, u mimoevropských 200% 
sazební položky 2 III. oddílu.

§ 12.
Toto opatření, které jest prozatímního rázu 

a platí až do definitivního vybudování česko

slovenského konsulárního tarifu, nabývá ihned 
účinnosti.

Provedením jeho pověřuje se ministerstvo 
zahraničních věcí v dorozumění s ministerstvem 
financí, vnitra, obchodu a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r. 
Černý v. r.

Husák v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Beneš v. r.
.Dr. Engliš v. r. 
Průša v. r.
Dr. Faíka v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Brdlik v. r.
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Ze státní tiskárny v PrnzcJ.


