
Ročník 1920. 1598

Sbírka zákonů a nařízení ,
stóÉts éeskosloveiiSls.éliio.

Částka CXXXVIII. Vydána dne 17. prosince 1920.

Obsah: (Cis. 637. —644.) 637. Nařízeni, kterým se zavádí na Moravě a v moravských obvodech ve Slezsku 
dávka ze zábav. — 638. Nařízení, kterým se mění nařízení vlády republiky Československá 
ze dne 3. záři 1920, č. 501 Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Morávské 
Ostravě na Hluěínsko. — 639. Nařízení k provedenf opatření Stálého výboru Národního shromáždění 
Československé republiky podle § 54 ústavní listiny ze dne 29. září 1920, ě. 564 Sb. z. a n., jímž 
se mění a doplňují ustanovení rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40 ř. z., o poplatcích' 
konsulárních, a uh. zák. článku XXVI. z r. 1901. - 640. Nařízení, kterým se zrušují nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 586 Sb. z. a n., a ze dne 20. dubna 1920, 
č. 274 Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem, 
jakož i částečně mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. května 1920, čís. 377 
Sb. z. a n„ o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami. — 641. Nařízení, kterým se ustanovuji 
nové ceny železničních nákladních listů státem zhotovených. — 642. Nařízeni, jímž zrušuje se 
zákaz urychleného prodeje tkalcovského, pleteného a stávkového zboží. 643. Nařízení, jímž se 
prodlužuje a částečně mění nařízení ze dne 19. prosince 1919. čís. 660 Sb. z. a n., o mimořádných 
opatřeních k ochraně peněžních ústavů. — 644. Nařízení, kterým se dle § 2 nařízení vládního ze 
dne 12. prosince 1920, čís. 636 Sb. z. a n., vydávají výjimečné předpisy o výrobě, prodeji, chování 
a nošení zbraní a střeliva, o hlášení, chování se a shlukování na veřejných místech, jakož i o de- 
monstrativním jednání a používání odznaků, pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, 
v Karlině, na Kladně, v Kralupech n./Vlt.. na Král. Vinohradech, v Lounech, v Mělníku, v Rakovníku, 
ye Slaném, na Smíchově a Žižkově. ______________ ___________ _

Čís. 637.
Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 3. prosince 1920,

kterým se zavádí na Moravě a v moravských 
obvodech ve Slezsku dávka ze zábav.

Podle zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 280 
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na
řizuje se toto:

§ 1.
Ze všelikých na Moravě a v moravských ob

vodech ve Slezsku ve veřejných místnostech nebo 
na veřejně přístupných prostranstvích pořádaných 
zábav bude se platit! zemská dávka ze zábav dle 
následujících předpisů:

§2.

Dávce ze zábav podrobeny jsou zejmena 
tyto zábavy:

1. taneční zábavy,
2. produkce a podívané všeho druhu, k nimž 

jest třeba úředního povolení, jako představení 
divadel specialit (kinematografických divadel,

zpěvních siní, varietních divadel, kabaretů, tingl- 
tanglů), dostihy a jinaké závody, představení 
cirků, panorámy, koncerty, přednášky a recitace.

§ 3.

Dávce nepodléhají:
1. divadelní představení,
2. podniky, jež slouží výhradně účelům vě

deckým, vzdělávacím nebo vyučovacím,
3. podniky, pořádané výhradně žáky nebo 

pro žáky veřejných ústavů vyučovacích.

§4.
Vstup do zábav uvedených v §& 1 a 2 tohoto 

nařízení smí se připustiti zpravidla jen, byla-li 
koupena vstupenka obcí okolkovaná, za niž 
dávka dle tohoto nařízení byla zapravena.

Obecní (městská) rada jest však zmocněna, 
aby na žádost dávkou povinného při zábavách, 
při nichž jest vybírání obvyklo nebo při nichž 
se vstupné vybírá zvýšením cen nápojů nebo 
jídel, poskytla osvobození od požadavku koupí 
takových kolkovaných vstupenek za paušální 
poplatek @ 10).

Zaplacení paušálního poplatku může býtí 
přiznáno jak za jednotlivou zábavu tak také při 
zábavách ve stejnoměrných mezerách se opa-
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kujících v době jednoho týdne nebo jednoho 
měsíce.

Při zábavách bezplatně pořádaných, jakož 
ipřípadech v § 10, odst. 3., uvedených jest 
vždy zaplatí ti poplatek paušální.

I 5.

O tom, jak se dávka ze vstupenek stanoví a 
vybírá, platí tyto předpisy:

1. Dávka činí z každé vstupenky do zábav 
druhu v §§ 1 a 2 naznačeného:

a) při vstupném až včetně do 1 Kč 10 h,
b) při vyšším vstupném až včetně do 2 Kč 40 h,
c) při vyšším vs+upném až yčetně do 5 Kč 

20% vstupného,
d) při vyšším vstupném až včetně do 10 Kč 

30% vstupného,
e) při vyšším vstupném až včetně do 20 Kč 

40% vstupného,
f) při vstupném vyšším než 20 Kč 50% 

vstupného.
Z volných lístků vyměřuje se dávka dle vstup

ného zapravovaného platícími účastníky za ten 
druh míst, jichž použiti tyto lístky opravňují.

2. Lístky předplatní, tuctové atd. podrobeny 
jsou téže dávce jako lístky jednotlivé; dávka ta 
vypočítává se tu dle počtu představení, k jichž 
návštěvě lístky takové opravňují.

3. Ze vstupenek, jež opravňují ke vstupu bez 
obmezení na určitý počet představení, sluší vy
měřit} dávku 20 procent ceny lístků.

4. Umělecké koncerty, hudební a pěvecké 
přednášky a recitace, které se pořádají při se
dadlech a při kterých se nepodávají pokrmy ni 
nápoje, podrobeny >jsou toliko poloviční dávce 
v bodu 1. a)—f) a v bodu 3. stanovené, nejméně 
však dávce 10 h.

Od dávky této osvobozeny jsou osoby, které 
se zúčastní zábav v §5 1 a 2 naznačených vy
konávajíce úředně službu dozorčí, bezpečnostní 
nebo zdravotní.

§ 6.
Pořadatelé zábav přístupných na vstupenky 

mají podati vstupenky (bloky), jež musí býti 
opatřeny kontrolními útržky, v počtu potřebném 
nejméně pro jedno představení nebo pro jeden 
večer, včas u obecní (městské) rady v obvyklých 
úředních hodinách k okolkování, když byli před 
tím složili celou částku dávky na vstupenky tyto 
připadající, vypočtenou dle výše skutečné ceny 
každé jednotlivé vstupenky, a nesmí býti použí
váno jiných než úředně okolkovaných a kontrol
ním útržkem opatřených vstupenek.

Lístky předplatní, pokud jeden lístek oprav
ňuje ke vstupu na několik představení, nemusí 
býti opatřeny kontrolními útržky, musí však 
býti každým způsobem před vydáním předloženy 
obecní (městské) radě, aby byly okolkovány, při 
čemž sluší současně zapraviti dávku dle ceny

předplatného za všecka představení, pro něž 
lístky ty platí.

Nad to náleží pořadatelům předložití obecní 
(městské) radě před počátkem zábavy seznam 
všech vydaných lístků předplatních.

§ 7.
Za nepoužité vstupenky nebo za vstupenky, 

za něž návštěvníkům bylo vstupné vráceno protop 
že představení bylo odřeknuto nebo přerušeno, 
jest vrátiti dávku napřed zaplacenou, bylo-li 
o vrácení žádáno nejdéle do 8 dnů po dnu, který 
byl pro představení určen.

Žádost o vrácení sluší podati ústně nebo pí
semně u obecní (městské) rady a s ní předložití 
vstupenky, za něž se kdo vrácení dovolává.

Nepoužité vstupenky musí ještě míti útržek; 
u vstupenek, za něž návštěvníkům bylo vstupné 
vráceno, musí býti útržky spolu předloženy.

Není-li nijakých závad a vrátí-li se vstupen
ky, vyplatí obecní (městská) rada náhradu bez 
dalších průtahů. Jinak sluší důvody zamítnutí žá
dosti oznámiti žadateli písemně.

§ 8.
Podnikatelé zábav za vstupné jsou povinni 

sami osobně nebo svými zřízenci bdíti nad tím, 
aby používáno bylo toliko vstupenek úředním 
kolkem a kontrolním útržkem opatřených, po pří
padě úředně okolkovaných lístků předplatních, 
a aby nikdo — nehledě k orgánům úředním —■ 
bez takovéto vstupenky neměl přístupu. Za úče
lem dozoru jest obecenstvo povinno vstupenky, 
od nichž byl kupon oddělen, až do konce před
stavení uschovali.

§ 9. \
Obci jest vyhrazeno právo, aby svými orgá

ny, kteří za tím účelem mají býti opatřeni pí
semným ověřením, dohlížela (při pokladně ^nebo 
u vchodů), zda předpisů tohoto nařízení jest při 
zábavě šetřeno.

Podnikatelé a jich zřízenci mají za tím úče
lem obecním orgánům k přání jich býti nápo
mocni; také majitelé vstupenek jsou zavázáni 
ukázati jim na požádání, vstupenky, od nichž ku
pon byl oddělen, pokud se týče lístky předplatní.

Týž dozor může vykonávat! ’ také zemský 
výbor orgánem k tomu delegovaným.

§ 10.
Paušální poplatek v § 4 vzpomenutý činí za 

jednu zábavu, pokud se týče za den nejméně 
3 Kč a nejvýše 800 Kč.

V prováděcích předpisech (§ 13) stanoví se 
stupnice tarifu dle počtu obyvatelů a dle zvlášt
ních poměrů jednotlivých obcí a pro jednotlivé 
druhy zábav.

Poplatek paušální zapraviti dlužno před po
čátkem zábavy; za zábavy nepřipravené, pokud
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se týče neočekávané* konané, nebylo-li možno je 

dříve oznámiti, musí dávka zapravena býti do 
nejbližších 48 hodin.

§ 11.

Povinnost vybírati tyto dávky postihuje pod
nikatele (ředitele, pořadatele, spolek^ komitét a 
podobné), a za představení a podívané, jež konají 
se v hostinci nebo v kavárně, vinárně, ve spol
kové místnosti, v kasině nebo v jiné uzavřena 
společnosti, solidárně také provozujícího majitele 
nebo nájemce těchto místností.

§ 12.

Prováděcími předpisy (§ 18) bude stanoveno, 
jakým způsobem sluší odváděti a zúčtovati vý
těžek dávky.

§ 16.
O stížnostech rozhoduje při opatřeních^obecní 

(městské) rady zastupitelstvo obecní (městské), 
z jehož rozhodnuti jde pořad na výbor zemský, 
jinak rozhoduje o stížnostech do rozhodnutí obec
ního (městského) zastupitelstva zemský výbor. 
Stížnosti budtež podány u prvé stolice během 
8 dnů ode dne, kdy bude strana zpravena o opa
tření v odpor vzatém.

Stížnost nemá na povinnost ku placení od
kládacího účinku.

Pro přestupky tohoto nařízení a prováděcích 
předpisů k němu, pokud nespadají pod všeobecný 
zákon trestní, trestají se ti, kdož dávku vybtrau 
jsou povinni (§ 11), pokutami až do 200 Ke a pri 
nedobytnosti trestem vězení až do 10 dnu.

Návštěvníci zábav zmíněných v §§ 1 a 2, 
kteří nepodrobí se kontrolním předpisům vší? 
a 17), mohou býti trestáni pokutami až do 10 Kc.

Právo trestní ve všech těchto případech ná
leží politickým úřadům správním, v jichž obvodu 
se přihodily, dle platných všeobecných předpisů.

Byla-li zároveň dávka zkrácena, předepíše a 
Vymáhá se vedle trestu i náhrada ušlé dávky.

O trestním řízení platí ministerské nařízení 
Ke dne 3. dubna 1855. č. 61 ř. z., s odchylkou, 
že pro promlčení trestnosti přestupků trestných 
'dle tohoto nařízení stanoví se lhůta jednoho roku.

Pokuty připadnou chudinskému fondu obce; 
V níž zábava se pořádá.

§ 13.

O nuceném vymáhání.-
Není-li dávka včas zaplacena, vymáhá se bud 

tile Š 3 cis. nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. ^0 
ř. nebo soudem na základě výkazu o nedo
platcích úřadem vyměřovacím potvrzeného.

§ 14.

O promlčeni.

O promlčení dávky platí ustanovení zakona 
te dne 18. března 1878, č. 31 ř. z, jež tykají se 
přímých poplatků.

§ 15.
Jak se použije výnosu dávky.

Z výnosu dávky plyne 50 procent do^po- 
klatiny obce, v níž zábava se porada, a 50 procent 
do zemského fondu.

§ 17.

Zemský výbor se zmocňuje, aby dohlížel 
svými orgány, jak se dávka ukládá, vybírá a 
zúčtuje.

Jakým způsobem mají obce zemskému vý
boru ohlašovati zábavy v tomto nařízení zahrnuté, 
určí se prováděcími předpisy (Š' 18).

§ 18.

Prováděcí předpisy.
Prováděcí předpisy vydá zemská správa po

litická ve shodě se zemským výborem morav
ským.

§ 19.
Ustanovení zákona ze dne 5. července 1914, 

č. 6 mor. zem. zák. z roku 1915, a nařízení ze dne
27. ledna 1915, č. 7 mor. zem. zák., o vybírám 
zemské a obecní dávky ze vstupného k předsta
vením kinematografickým,-Ťakož i ustanovení zá
kona ze dne 18. března 1915, č. 36 mor. zem. zak., 
pokud se týkají zvláštní zemské hudební dávky, 
se zrušují. Veškerá ustanovení zákonů neb povo
lení, dle nichž mají obce právo vybírati samo
statné dávky ze zábav, pozbývají platnosti.

§ 20.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem, kdy vy

hlášeny budou prováděcí předpisy (§ 18).
Provedení jeho ukládá se ministru vniti a 

v dohodě s ministrem financí.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Burger v. r. n 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Brd

v. r.
Průša v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fainor v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r. 

ík v. r.
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