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od pěti set do desíti tisíc korun, na jehož
místě v případě nedobytnosti nastupuje trest
žaláře nepřesahující dobu jednoho roku.

§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr vnitra.

§ 21.
Tento zákon nabývá účinnosti 2 měsíce po
vyhlášení. Týmž dnem se zrušuje zákon ze
dne 1. dubna 1919, čís. 180 Sb. z. a n.,
0 fakultativním pohřbívání ohněm, jakož
1 prováděcí nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 18. září 1919, čís. 517 Sb.
z. a n.
§ 22.
Provedení tohoto zákona se ukládá ministru
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve
shodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.

T. G. Masaryk v. r.
Dr, Beneš v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

466.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 1. prosince 1921
ku provedení zákona ze dne 12. srpna 1921,
čís. 336 Sb. z. a n., jímž se mění některá usta
novení zákona o osobních daních přímých
a stanoví se válečná přixážka k dani z příjmu
za léta 1921 až 1923.
Podle zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 336 Sb. z. a n., se nařizuje:

465.

Zákon ze dne 9. prosince 1921,
kterým se povoluje zcizení několika pozemků
města Frýdku.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Obci Frýdku se povoluje:
1. aby prodala pozemky č. kat. 1328 role,
1329/1 pastviny a 1329/2 hliniště v kata
strální obci Frýdku ve výměře 60 a 79 mza kupní cenu 20.905 Kč Valentinu Vaškovi,
mistru kamnářskému ve Frýdku,
2. aby prodala část pozemku č. kat. 1311
role v katastrální obci Frýdku ve výměře 5
a 29 m2 za kupní cenu 5290 Kč Alfrédu
Landsbergrovi a Terezii Landsbergrové, ma
jitelům továrny ve Frýdku,
3. aby prodala dům čp. 261 ve Frýdku s po
zemkem č. kat. 179 zahrada za cenu 71.000 Kč
firmě J. Munk a synové ve Frýdku,
4. aby darovala pozemek č. kat. 664/1 role
v katastrální obci Frýdku ve výměře 91 a
50 m2 v ceně 18.300 Kč tělocvičné jednotě
Sokol ve Frýdku.
§ 2.
Kupní ceny budiž použito podle ustanovení
§ 50 zemského zákona slezského ze dne 8. pro
since 1869, čís. 4 ex 1870 (obecní statut).

Článek I.
K § 1.
K odst. 1.
Z ustanovení článku 1. zákona ze dne
9. dubna 1920, čís. 313 Sb. z. a n., platí pro
berní léta 1921 až 1923 pouze berní sazba od
stupně dvacátého až včetně do stupně třicá
tého pátého (§ 172, odst. 1., zákona o osobních
daních). Všechna ostatní ustanovení tohoto
článku byla §em 1 prováděného zákona pro
zmíněná léta změněna.
K odst. 5. (§ 157, odst. 2., zák. o os. d.).
Výhoda tato vztahuje se pouze na druhého
manžela a děti poplatníkovy, nikoliv též na
ostatní členy domácnosti, na př. rodiče neb
vnuky poplatníkovy, a vyžaduje pravidelné
a trvalé spolupráce v hospodářském nebo výdělkovém podniku. Obstarávání domácnosti
aneb jen příležitostné a časově omezené vy
pomáhání v podniku (na př. výpomoc při
pilných pracích polních, pasení dobytka
dětmi školou povinnými a pod.) neopravňuje
k této výhodě.
K spolupracujícím členům domácnosti, na
něž připadá třetina příjmu z podniku, nesmi
býti přihlíženo při používání § 162, čís. T,
věta 2., a § 173, t. j. stravování dotčených
členů rodiny nevčítá se mezi náklady provozovací a zůstanou tito členové bez povšimnuti
při snížení berní sazby podle § 173.
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Příklad:
Poplatník, mající kromě manželky v za
opatření 5 dětí, z nichž 2 pravidelně a trvale
spolupracují v polním hospodářství, má
z držby pozemkové příjem. 12.000
Kč,
příjem manželky z domu. 1.000
Kc,
příjem z kapitálu poplatníka
a jeho dětí.............................. .
2.000 Kč,
úhrnný příjem......... 15.000 Kč.
U tohoto poplatníka zdaní se dvě třetiny
z příjmu z držby pozemkové 12.000 Kč, t. j.
8000 Kč, a příjem z domu a kapitálu 3000 Kč,
dohromady 11.000 Kč; sazba daňová sníží
se ve smyslu nově upraveného § 173, lit. a),
o tři stupně.
K odst. 6. (§ 160, čís. 4., zák. o os. d.).
Nové znění § 160, čís. 4., druhá věta, zá
kona o osobních daních nečiní již rozdílu mezi
platy proměnlivými (mzdami) a platy pev
nými a jest tudíž srážka na pracovní nářadí,
šat a jiná v tomto ustanovení uvedená vydání
přípustná u obou kategorií platů služebních.
Při služebním příjmu až do 24.000 Kč jsou
výlohy ty paušalovány 15 procenty ze slu
žebního příjmu poplatníkova a nutno je tedy
bez dalšího průkazu touto částkou sraziti.
Prokáže-li však poplatník, že výlohy v § 160,
čís. 4., druhá věta, uvedené činily dohromady
více než 15 procent jeho služebního příjmu,
nutno je ovšem sraziti prokázanou vyšší
částkou.
Při služebním příjmu přes 24.000 Kč srazí
se zmíněné výlohy částkou skutečně vynalo
ženou.
Předpokladem srážky podle § 160, čís. 4.,
druhá věta, jest ovšem, že poplatník takové
výlohy skutečně měl; neměl-li jich vůbec, nemuze býti srážka povolena, a sice ani poplat
níkům, jichž služební příjem nedosahuje
24.000 Kč.
.
K odst. 9. (§ 172, odst. 4., zák. o os. d.).
Poněvadž pro příjem 6000 Kč a menší bylj
stupnicové sazby zrušeny, jest ustanoven
druhé vety § 175 zákona o osobních danícl
bezpredmetno v těch případech, kde daň, vy
padající poměrně na poplatný příjem, čin:
inene nez 80 Kč, t. j. méně než první nyn
platna stupnicová sazba.
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Pokud tedy poměrný díl daně z celkového
příjmu, vypadající na příjem dani podro
bený, činí méně než 80 Kč, předepíše se tento
poměrný díl beze změny.
Příklad:
Důstojník má aktivní plat 20.000 Kč
a kromě toho poplatný příjem 1000 Kč, cel
kem příjem 21.000 Kč, kterému odpovídá
sazba 706 Kč. Z této sazby připadá poměrně
na poplatný příjem 1000 Kč částka 33 Kč
61 h. Tento důstojník zaplatí tedy na dani
33 Kč 61 h a na válečné přirážce dle pro
centa, odpovídajícího celkovému příjmu (vo
jenské požitky dani nepodléhající v to počí
tajíc), t. j. 60 procent — 20 Kč 17 h, dohro
mady 53 Kč 78 h, ke kteréž částce přistoupí
eventuelně 10ti- nebo IStiprocentní přirážka
pro méně zatížené domácnosti.
K odst. 13. (§ 173 zák. o os. d.).
I. Za členy rodiny, pokud se týče za členy
rodiny, kteří jsou v zaopatření poplatníkově,
považují se osoby v čl. 3., L, čís. 2. a 3., prová
děcího nařízení ke IV. hlavě zákona o osob
ních daních označené. Nové znění § 173 od
stranilo dosavadní podmínku, že při snížení
dle tohoto paragrafu má se přihlížeti jen
k takovým členům rodiny, kteří nemají samo
statného příjmu; proto jest pro budoucnost
snížení podle § 173 zásadně i tehdy při
pustilo, má-li člen rodiny samostatný příjem,
ovšem předpokládajíc, že tento příjem se při
čítá ku příjmu přednosty domácnosti. Nelze
tedy přihlížeti při snížení dle § 173 k oněm
členům rodinným, jejichž příjem ku příjmu
přednosty domácnosti dle ustanovení § 157,
a čl. 3., I., prováděcího nařízení ke IV. hlavě
zákona o osobních daních se nepřičítá.
Z důvodů slušnosti dovoluje se však, aby
k takovým členům rodiny, kteří mají sice
příjem ku příjmu přednosty domácnosti nepřičitatelný, který však se zvláště nezdaňuje
z toho důvodu, že nedosahuje poplatné výše,
bylo přihlíženo v těch případech, ve kterých
tento příjem by ani zdaleka k vydržování
onoho člena rodiny nestačil.
K druhému manželu nepřihlíží se vůbec,
rovněž k oněm členům rodiny, na něž podle
§ 157, odst. 2., (srov. výše k odst. 5.) při
padá nezdanitelná třetina příjmu z podniku
anebo^ jichž stravování podle § 162, čís. 4.,
započítává se do nákladů provozovacích.
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II. Snížení sazby dle § 173 nastane však
pouze tehdy, jestliže poplatný ryzí příjem
celé domácnosti, nikoli příjem přednosty do
mácnosti samého, 26.000 Kč, po případě
52.000 Kč nepřevyšuje.
K poplatnému příjmu dlužno připočíst!
příjem dle § 154, čís. 6., zákona o osobních
daních.
III. Pro přiznání snížení dle § 173 jest
rozhodným stav rodiny na počátku berního
roku.
K § 3.
K odst. 3. (§ 204 zák. o.os. d.).
Vypuštěním odstavce prvého § 204 vznikla
povinnost podati přiznání všem poplatníkům
bez ohledu na výši poplatného příjmu.
K odst. 5. [§ 237 a) zák. o os. d.].
Vyzvání zaměstnavatele dle § 237 a) může
se vztahovat! pouze na daň z příjmu, která
byla jeho zaměstnanci řádným doručením
platebního rozkazu ku přímému placení již
předepsána, a jen potud, pokud se daň týká
vlastního zaměstnancova příjmu z proměnli
vých platů služebních. Ustanovení § 237 a)
nelze tedy užiti co do daně, která dosud za
městnanci nebyla předepsána; rovněž ne co
do částky daně, která připadá poměrně na
příjem zaměstnancův z jiných pramenů než
z proměnlivých platů služebních, resp. na
příjem členů domácnosti, připočtený dle § 157
zákona o osobních daních.
Vyzvati zaměstnavatele přísluší berní
správě, v jejímž obvodě byla dotyčná daň
předepsána.
Vyzvání budiž vyhotoveno podle vzorce A.
Osoby zaměstnané u téhož zaměstnavatele
buďtež, pokud má býti daň za ně odváděna
u téhož berního úřadu, podle možnosti pojaty
všechny do jednoho vyzvání.
Současně s vyzváním zaměstnavatele vy
rozumí berní správa o nařízených srážkách
také dotyčného zaměstnance. (Vzorec B.)
V jakých částkách a lhůtách má zaměstna
vatel daň srážeti a odvésti bernímu úřadu,
určí berní správa podle výše daně, o niž jde,
se zřetelem k tomu, má-li zaměstnanec za
městnání celoroční či sezónní, je-li zaměstnán
plně či jen částečně, a podle míry výdělku.
Zmenší-li se příjem zaměstnancův u vy
zvaného zaměstnavatele dle stavu té které

výplaty po vydání vyzvání následkem neza
městnanosti prokazatelně nejméně o i/s, 2/5
atd. příjmu, který byl vzat za podklad při
určení srážek stanovených vyzváním (viz
sloupec 4. vyzvání), sníží zaměstnavatel také
uložené srážky o V5, 2/5 atd.
Nepřesahuje-li příjem zaměstnancův v tom
kterém výplatním období —- přepočten na
celý rok — nezabavitelného existenčního mi
nima (§4 zákona z 15. dubna 1920, čís. 314
Sb. z. a n.), zastaví zaměstnavatel provádění
srážek na tak dlouho, pokud toto zmenšení
příjmu trvá.
Vystoupí-li zaměstnanec ze služeb vyzva
ného zaměstnavatele, zaniká povinnost za
městnavatelova srážeti daň s poslední vý
platou proměnlivých platů služebních.
Zaměstnavatel jest povinen v stanovených
mu odvodních lhůtách bernímu úřadu nejen
odvésti sražené částky daně, nýbrž též zaslati
seznam srážek, a nebyly-li srážky u některého
zaměstnance provedeny vůbec, nebo ne v roz
sahu, uvedeném ve vyzvání, dotyčné odchylky
náležitě odůvodniti.
Zaměstnavatel ručí osobně za částky, které
opominul sraziti a odvésti, nemaje k tomu
důvodu, ve smyslu předchozích ustanovení.
Ručení uplatní berní správa obdobně dle usta
novení § 151 zákona o osobních daních tím
způsobem, že mu dotyčné částky oznámí pla
tebním rozkazem dle vzorce C. Proti tomuto
platebnímu rozkazu lze podati rekurs k zem
skému finančnímu úřadu ve 30 dnech, čítajíc
ode dne po doručení.
Pravoplatně uložené placení bude od za
městnavatele vymáháno týmiž orgány a týmž
způsobem, jako se vymáhají daně přímé.
článek II.
Nařízení toto, které neplatí na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi, nabývá účinnosti
dnem vyhlášení a provedením jeho pověřuje
se ministr financí.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Staněk v. r.

Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.
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Vzorec A.
Berní správa v.
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dne.

Berní úřad v..
Vyzvání.

Na základě ustanovení § 237 a) zákona o osobních daních vyzýváme Vás, abyste,
počínajíc ......................................... . při výplatě proměnlivých platů služebních

druh

slečně

zaměstnání

bytem v

K

h

za

rok

K

h

a odváděl

ve lhůtách

p a n u (í)

jehož (jejíž)
srážel
proměnlivé
daň z příjmu
platy
z proměnlivých
služební dle platů služebních
posled. ozná předepsanou mu
mení (dle
(jí) k přímému
výsledku
placení
šetření) činí

a
v částkách
K

h

—
—

---------—
■

—

________

—

*

—
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přiloženými plátěnkami nebo šekovým odúčtovacím (clearingovým) řízením poštovního
úřadu šekového, případně žirovým řízením bankovního úřadu ministerstva financí svrchu
jmenovanému bernímu úřadu.
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Dle odst. 2. § 237 a) cit. zák. jste odpověden za přesné vyhovění tomuto vyzvání;
za částky, které byste opominul sraziti a bernímu úřadu odvésti, ručíte dle právě dovo
laného ustanovení zákona osobně; tytéž byly by od Vás vymoženy jako Vaše vlastní
přímé daně.
Jestliže by se zaměstnancovy proměnlivé platy služební dle stavu té které výplaty
po doručení tohoto vyzvání následkem nezaměstnanosti prokazatelně zmenšily nejméně
0 1/5) V5 atd. příjmu uvedeného ve sloupci 4. tohoto vyzvání, snižují se také tyto srážky
o 1/5, 2/5 atd.
Nepřesahuje-li příjem zaměstnancův v tom kterém výplatním období — přepočten
na celý rok — nezabavitelného existenčního minima (§ 4 zákona z 15. dubna" 1920, čís. 314
Sb. z. a n.), zastaví zaměstnavatel provádění srážek na tak dlouho, pokud toto zmenšení
příjmu trvá.
Vystoupí-li zaměstnanec z Vašich služeb, zaniká Vaše povinnost srážeti mu daň
s poslední výplatou.
Ve stanovených odvodních lhůtách jste povinen svrchu jmenovanému bernímu úřadu
nejen odvésti srážené částky daně, nýbrž též zaslati seznam srážek, a nebyly-li srážky
u některého zaměstnance provedeny vůbec nebo ne v rozsahu, uvedeném v tomto vyzvání,
dotyčné odchylky náležitě odůvodniti.
Proti tomuto vyzvání může býti po rozumu zákona z 19. března 1876, čís. 28 ř. z.,
podán rekurs u svrchu naznačené berní správy ve 30 dnech, počínajíc dnem po doručení
toho vyzvání, čímž však se nestaví povinnost srážeti a odváděti daň ve lhůtách a částkách
shora vytčených.

(Podpis.)

Berní úřad v
p T panu(í)
slečně

Úřední věc
poštovného prosta.

v.
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Vzorec B.
Berní správa v

dne

192

Panu(í)
Slečně

v....................................................................................

Upozorňujeme Vás, že současně vyzýváme na základě ustanovení §u 237 a) zákona o osob
ních daních Vašeho zaměstnavatele....................................................... v.............!................................... .
aby daň z příjmu z proměnlivých platů služebních za rok........................ per.............. -...................
předepsanou Vám ku přímému placení srážel Vám při výplatě těchto platů a odváděl bernímu
úřadu v................ ........ ............................. ..... v .............. ............................................ lhůtách v částkách
po.................................. .....

(Podpis.)
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Vzorec C.

Platební rozkaz.
Poněvadž jste nevyhověl zdejšímu vyzvání ze dne....................................................................
abyste, počínajíc..........................................................., při výplatě proměnlivých platů služebních

druh

slečně

zaměstnání

bytem v

K

za rok

ve lhůtách

p a n u (í)

a odváděl

srážel
daň z příjmu
z proměnlivých
platů služebních
předepsanou mu
(jí) k přímému
placení
| h

a
v částkách
K

-—

ll

;------------ —

—

—

»
11

i

i

1

'$ „ -

1

hernímu úřadu v............................................................, vyzýváme Vás ve smyslu §u 237 a) zákona
o osobních daních, abyste částky, které jste opominul sraziti a odvésti, a sice
u pana (í) ................................. ..............................;................................. ,..K... ................ h

»
”

slečny
»
............................................................. -.................................... K...................h
»

.............................................. ............................................................K..................... h

slovy:
zaplatil u berního úřadu v

celkem K
do 30 dnů.
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Částky, které by v čase, kdy tento rozkaz nabude mocí práva, nebyly ještě zapraveny,
budou dobyty exekucí jako daně přímé.
Proti tomuto platebnímu rozkazu může býti podán rekurs u podepsaného úřadu ve 30

*
dnech, čítajíc ode dne doručeni

Berní správa v..................................................

i

Razítko

