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S k u p i n a 7.

Pojezdný, revírní lesní, účetní, Jcancelista, 
kalkulátor, oficiál a jim na roven 'postavení: 
vykonávají samostatnou službu technickou a 
administrativní, jsouce zodpovědní za správ
ný výkon a za výsledek, podřízeni jsou vrchní 
správě podniku.

Skupina 8.

Samostatný správce velkého dvora, samostat
ný lesní správce, lesní a hospodářský kontro
lor, porybný rybničního hospodářství, účetní 
větších objektů, důchodní, cukrmistr, vrchní 
zahradník s odborným vzděláním a jim na ro
ven postavení: služební výkony dány povahou 
věci, týkají se většího rozsahu působnosti 
s větší zodpovědností a vyšším stupněm od
měny, z důvodu toho vyžadována odborná 
kvalifikace; velkým dvorem rozuměti sluší 
dvůr o výměře 1000 měr a více, lesní správě 
podřízeno aspoň 700 ha lesa.

S k u p i n a 9.

Správce sekce, samostatný lesní správce vět
ších objektů,Mávni pokladník a důchodní vět
ších panství a jim na roven postavení: sekcí 
sluší rozuměti dva až tři dvory, jež jsou slou
čeny, jiný název takové hospodářské skupiny 
jest hospodářský okres; správci přísluší spra
vovat! technicky i administrativně sekci, ob
dobný výkon přísluší samostatnému lesnímu

správci, jemuž, podřízeno několik revírů nebo 
větších háj emství; ostatní funkce dány pova
hou věcí; pokud jde o revidenta, vykonává re
visi všech účtů, knih, bilancí, skontra pokla
den a naturálních zásob; hlavní pokladník a 
důchodní větších panství vykonávají celou po
kladní službu průmyslového závodu nebo hlav
ní pokladny nebo důchodu.

Skupina 10.

Vrchní správce, nadlesní, technický správce 
továrny, lékař výhradně pro velkostatek ne
bo jeho průmysl ustanovený, vrchní účetní, 
samostatný strojní, stavební a kulturní inže
nýr a jim na roven postavení: jsou pověřeni 
administrativním a technickým dohledem a 
kontrolou podřízených jim úředníků, spojujíce 
ústředí s jednotlivými odbory, u lékařů a in
ženýrů výhradná služba u velkostatku, prů
myslu.

Skupina 11.

Ředitel, inspektor, administrátor, lesní ře
ditel, lesní rad,a a pod. a jim na roven posta
vení vedoucí úředníci větších zemědělských, 
lesních a průmyslových podniků: hlavní 
známkou jest celková zodpovědnost za podnik, 

í právo nebo zmocnění zastupovat! vlastníka,
! poukazovati a schvalovat! účty, předkládati 

majiteli konečný přehled o správě podniku 
! a opatřovali sobě bezprostředně jeho pokyny 
| nebo schválení výkonů.

190.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. května 1921

o změně sazeb poplatků za úřední jednání 
evidence katastru daně pozemkové.

Na základě čl. I. zákona de dne 17. února 
1921, č. 87 Sb. z. a m, se nařizuje:

§ 1.

Sazby poplatků za úřední jednání evi
dence kktastru daně pozemkové stanoví se 
takto:

Sazba I.

(přepisné).
Poplatek za přepis v operátech katastrál

ních činí:

a) při převodu veškeré držby, jež jest
1 zapsána v jednom archu pozemnostním (li

stu držebnosti) ...........................................2 K

b) při převodu jednotlivých parcel 
! z úhrnného čistého výnosu všech parcel jed- 
! ním aktem převáděcím na nového držitele 
) přešlých, a to

až do 20'— K čistého výnosu i— K
od 20'— K » » 40'— Jí J» jj 2'— JJ

40'— n » Jí 60'— íí Jí „ 3'— JJ
60'— JJ » JJ 80'— JJ JJ jj 4'— JJ

>? 80'— )) )) J) 120'— Jí JJ jj 0'— JJ
» 120'— » jj n 160'— JJ JJ jj 8'— JJ

100'— )) j) » 200'— JJ JJ „ 10'— >J
» 200'— M » )) 320'— Jí JJ jj 13'— Jí
v 320'— i) » 440'— JJ JJ jj 16'— JJ
» 440'— » jj >í 560'— JJ J) jj 19 — JJ
» 560'— jí jí 680'— JJ JJ jj 22'— JJ

680'— ») jí jí 800 — JJ J) jj 25'— JJ

„ 800'— )) jí 1200'— » JJ >j 28'— JJ
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a tak dále z každých 400‘— K o 3‘— K více, 
při čemž zbytek menší 400'— K pokládá se 
za celých 400‘— K.

Sazba II.
(měrné).

Jestliže úředník měřický dle § 23 sám 
vytknul hranice, buď k těmto položkám sa
zebním připočtena přirážka 20%. Kromě 
toho nabyvatelé dílů pozemků jsou povinni 
zaplatiti náklady na opatření materiálu k vy
tčení hranic potřebného.

Poplatek za změření činí při zaměřené 
ploše:

až včetně do 5 arů . . 5 — K
od 5 arů 11 1) „ 30 ii • . lO — 11

30 ii 11 'I „ 100 n . 12-50 11

100 ii 11 11 „ 250 n . 15‘— 11

250 n >1 11 „ 500 n . 17-50 11

500 ii 51 • 11 „ 750 n to o í
11

n 750 >» 11 11 „ 1000 ii . 25-— 11

1000 H 11 11 „ 1250 n . 30"— 11

»> 1250 ii 1) li „• 1500 n •. . 35-— 11

n 1500 n 11 11 „ 1750 n . 40"— 11

n 1750 •i 11 11 „ 2000 ii . 45‘— 11

n 2000 ii 11 11 „ 2250 ii . 50"— 11

a tak dále až do výměry 5.000 arů z každých 
250 arů, dále pak až do výměry 10.000 arů 
z každých 500 arů, přes 10.000 arů výměry 
z každých 1000 arů a přes 20.000 arů vý
měry z každých 2000 arů o 5’— K více.

Za změření změn nastalých v toku po
toků a řek, zřízením odvodňovacích struh, 
pak stavbou silnic a železnic jest počítali 
dvojnásobný poplatek dle této sazby.

§ 2.

Sazby I. a II. evidenčních poplatků sta
novené § 54 zákona ze dne 23. května 1883, 
č. 83 ř. z., pozbývají platnosti.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem

1. května 1921 a platí pro Čechy, Moravu 
a Slezsko, včetně území k těmto zemím při- 
vtělených. Provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Burger v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Fatka v. r. 
Husák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


