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244.
Zákon ze dne 30. června 1921,
kterým se mění na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi některá ustanovení o kolcích a bez
prostředních poplatcích.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPoslední odstavec § 2 zák. čl. XXVII :1916
se zrušuje a použito budiž na případy tam
uvedené stupnic stanovených v § 1 nařízení
ze dne 24. června 1920, č. 403 Sb. z. a n.
§ 2.
Pevné poplatky zvyšují se — pokud se
v následujících paragrafech nic jiného ne
ustánovuje — takto:
a) dosavadní pevný poplatek 24 h a 30 h
na 50 h,
b) dosavadní pevný poplatek 72 h na 1 Kč,
c) dosavadní pevný poplatek 2 Kč — s vý
jimkou vyplývající z lit. e) — na 3 Kč,
d) dosavadní pevný poplatek 1 Kč z první
ho archu žádostí za změnu jména dle saz. pol.
13, bodu IV., č. 6. (§ 21 zák. čl. XXVI:1881)
na 20 Kč,
e) všecky ostatní pevné poplatky — včet
ně poplatku dle § 11 zák. čl. XLV :1887 z ci
zozemských směnek splatných výlučně v ci
zině — na dvojnásobnou výši výměry stano
vené v dosavadních předpisech.
§ 3.
Zvýšení uvedenému v § 2 nepodléhají:
1. Poplatky, upravené zák. článkem XLIII:
1914, jakož i jiné poplatky v řízení, soudním,
sporném i nesporném, exekučním i konkui'sním.
2. Poplatky za úředně vidimované opisy a
úřední vidimace, legalisace a za duplikáty
úředních vyhotovení, i když tyto úřední vý
kony neprovádí soud.
3. Poplatky uvedené v saz. pol. 13, bodu
IV., č. 3. a 4. (§§ 7 až 13 zák. čl. XXV:1875)
ze žádostí o povolení zábav.
4. Poplatky ze žádostí o živnostenská opráv
nění, uvedené v saz. pol. 13, bodu IV., č. 1.
5. Poplatky z osobních jízdních lístků, uve
dené v § 18 zák. čl. XVI :1869 a § 19 zák. čl.

XXVI:1881 (saz. pol. 89, bod Via) a bod
VII) a poplatky uvedené v zák. čl. VI:1917.
6. Poplatky z obchodních a živnostenských
knih, uvedené v saz. pol. 58.
7 Poplatky ze šeků, uvedené v § 24 zák. čl.
LV1II:1908 a z kupeckých poukázek, uvede
ných v saz. pol. 93, č. 2., lit. a), jejichž splat
nost omezena jest nejvýš na 8 dnů.
8. Pevné poplatky z listin o převodu majet
ku, uvedené V § 74 zák. čl. XI :1918.
9. Pevné poplatky z dobytčích pasů dle
§ 37 zák. čl. XVII :1900 (saz. pol. 68) a rybář
ských lístků dle § 8 zák. čl. XIX:1888 (saz.
pol. 40).
10. Pevné poplatky stanovené již zákony a
nařízeními vyhlášenými ve Sbírce zákonů a
nařízení státu československého.
' § 4.
Ustanovení saz. pol. 84, lit. B, č. 2., mění se
potud, že podléhají účty obchodníků a živ
nostníků
na pohledávku až do 20 Kč . poplatku 2 h,
na pohledávku přes 20 Kč
až nejvýše 100 Kč..................... poplatku 10 h,
na pohledávku přes 100 Kč
až nejvýše 1000 Kč ... . poplatku 20 h,
na pohledávku přes 1000 Kč poplatku 50 h
z každého archu.
Za účty, ve kterých je žalovatelnost po
hledávky vyhrazena vydavatelem účtu v urči
tém místě, platí se poplatek ve dvojnásobné
míře.
§ 5.
Pokud tento zákon neustanovuje nic jiného,
zůstávají nezměněna dosavadní ustanovení o
poplatcích tvořících předmět tohoto zákona a
budiž jich používáno i na poplatkové sazby
změněné tímto zákonem.
To platí zejména i o škodlivých následcích
a trestech, ukládaných za účelem potrestání
přestupků zákona.
§ 6.
Ustanovení tohoto zákona použiti jest ve
všech případech, ve kterých nárok státu
vznikl po účinnosti tohoto zákona.
Ministru financí se ukládá, aby zákon tento
provedl.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.(

Státní tiskárna v Praze.

též za ministra Dra Hanačíka.

