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157. Nařízení, jímž se mění seznam přepychových předmětů, připojeny k zákonu ze dne
12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n.

157.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. května 1922,
jímž se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921,
č. 321 Sb. z. a n.
Podle § 26, odst. 2., zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ ISeznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 821 Sb.
z. a n., se pozměňuje takto:
1. Oddíl B „Kožešiny" bude zníti:
a) Kožešiny surové i zpracované, vyjma
obyčejných ovčích, králičích, zaje
čích a kočičích z domácích druhů
těchto zvířat, t. j. druhů také v tu
zemsku žijících....
Kozí kůže jakéhokoliv původu, ať
barvené nebo původní nejsou přepy
chovým zbožím;
b) imitace drahých kožešin, vzniklé
stříháním, barvením a jiným zušlechtěním z obyčejných kožešin (na
př. králičích, zajetích, kočičích)....
k imitacím drahých kožešin ne■ patří obyčejné barvené ovčí a be
ránčí kožešiny, pak obyčejné bar
vené (vysokovlasé) králičí a zaječí
kožešiny;
c) výrobky z přepychových kožešin,
uvedených pod a) a b) ....
jestliže kožešina (imitace) tvoří
pouze součástku (podšívku, límec)
nebo ozdobu (lemování, proužky)
předmětu, podléhá přepychové dani

nehledíc na cenu

v drobném prodeji

„

„

„

»

„

»

»

»
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jen cena kožešinové součástky nebo
ozdoby, nikoliv celý předmět, není-li
tento sám podroben z jiného důvodu
přepychové dani.
Kožešinové předložky se pokládají
za výrobky z kožešiny.
2. Položka C III 1 bude nyní zníti :
Kotíce všeho druhu (čtverce, před
ložky, nástěnné a běžce) ....
při ceně nad 300 Kč za m2

u výrobce'

3. Položka C III 3 bod a) a b) bude zníti:
Pokrývky:
a) stolní tkané ....

při ceně nad 220 Kč za kus

„

b) postelní tkané ....

pří ceně nad 300 Kč za kus

„

4. V položce C III 3 bod c) vylučují se
pokrývky krajkové.
o. Položka C III 5 bude nyní zníti:
Nábytkové látky a plyše na potahy. . . . při ceně nad 180 Kč za m2

„

0. Položka C III 8 bude zníti:
Látky oděvní:
a) látky, čítajíc v to i samety a plyše,
úplně nebo převážně z pravého (při
rozeného) hedvábí zušlechtěného i
nezušlechtěného kromě hedvábí od
padkového (šapového) ....

nehledíc na cenu

Převážně hedvábnou jest látka,
obsahuje-li podle váhy více než 40%
pravého hedvábí; sametem a plyšem
převážně hedvábným však rozumí se
také samet a plyš, který má toliko
povrch (flor) z pravého hedvábí.
Přepychové dani však podléhají také
samety a plyše z hedvábí odpadko
vého (šapového), jestliže váha hed
vábí přesahuje 40% celkové váhy
tkaniva.
Umělé hedvábí není přepychovým
zbožím;
b) brokát a všechny ostatní látky s vetkanými kovovými nitkami___
c) gázy (závoje) mimo gázy obvazové,
tyly vyšívané a filetová tkaniva vy
šívaná, i když nejsou úplně nebo
převážně z hedvábí___

„

„

„

99

99
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Přepychovým zbožím však nejsou
bavlněné tyly bavlnou strojně vyší
vané, dále gázy k leptání, bouretty a
vlněné podklady k leptání pro vý
robu krajek, výšivek a záclon;
d) lněný batist....
e) konfekce všeho druhu (mimo prádlo)
z přepychových látek pod a) až d)
uvedených ....
Je-li konfekce zhotovena z růz
ných látek, rozhoduje pro posouzení
přepychové povahy předmětu cen
nější látka, nehledíc na to,-*jak vel
kou součástku tvoří a je-li tato sou
částka na líci nebo na rubu.
7. Položka C III 9 bude zníti:
Látky jiného druhu než uvedené pod
pol. C III 8 na oděvní prádlo, pak
látky na ložní prádlo a stolní prádlo ....
8. Položka C III 10 bude zníti:
a) prádlo všeho druhu z přepychových
látek, uvedených v pol. C III 8
bod a) [při čemž se za látku přepy
chovou pokládá také látka z hedvábí
šapového, dále z látek uvedených
v pol. C III 8 bod b) až d), rovněž
pak prádlo z látek polohedvábných,
t. j. látek zhotovených z pravého
hedvábí (také odpadkového)] ve
spojení s jiným materiálem ....
b) prádlo stolní a ložní z jiných látek
než z látek uvedených pod a), a to:
stolní prádlo ....
ložní prádlo:
celá souprava na 1 postel ....
větší kus (peřiny a plumeau) ....
menší kus (polštář) ....

nehledíc na cenu

u výrobce

nehledíc na cenu

pouze při dovozu

při ceně nad 130 Kc
za 1 m2

u výrobce

nehledíc na cenu

při ceně nad 120 Kč
za 1 m2
při ceně nad 1600 Kč
při ceně nad 800 Kč za kus
při ceně nad 260 Kč za kus

jj

Šály a šátky:
a) šály kromě krajkových, nehledíc na
materiál....
při ceně nad 220 Kč za kus

if

b) šátky na hlavu, nehledíc na mate
riál ....
při ceně nad 220 Kč za kus

Jt

c) šátky na ramena, nehledíc na ma
teriál ....
při ceně nad 300 Kč za kus

ff

d) šátky přehozné a plaidy, nehledíc na
materiál....
při ceně nad 400 Kč za kus

Jf

9. Položka C III 11 bude zníti :

80'
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JO. Položka C III 12 a) bude zníti:
a) kra vaty hotové jakéhokoliv druhu... při ceně nad 40 Kč za kus

pouze pří dovozu

11. Položka C III 13 bude zníti:
Pletené a stávkové zboží:
a) pletené a stávkové zboží celé nebo
částečně z pravého hedvábí (také
odpadkového)....
Za zboží částečně z pravého hed
vábí se pokládá zboží, u něhož jed
notlivé částky (na př. chodidlo nebo
hořejší okraj u punčochy, přehýbka
u rukavice) jsou z jiného materiálu
než z pravého hedvábí;
b) pletené oděvní' předměty z jiných
látek:
kravaty....
čepice ....
ostatní pletené oděvní předměty---12. Položka C III 14 bude zníti:
Ozdobné stuhy a prýmky:
a) stuhy hladké (neb na způsob rypsu
tkané) úplně nebo převážně z pra
vého hedvábí (také odpadko
vého) ....
Převážně hedvábnou jest stuha
hladká, obsahuje-li podle váhy více
než 40% pravého hedvábí;
b) stuhy ozdobné (vzorkované, fasonované) celé z pravého hedvábí
(také odpadkového) nebo polohedvábné....
Za polohedvábné se pokládají
stuhy z pravého hedvábí ve spojení
s jiným materiálem;
c) prýmky, porty, šňůry a třapce s po
vrchem úplně nebo převážně z pra
vého hedvábí (také odpadkového)
nebo z jiných látek ve spojení s ko
vovými nitkami....
Za převážně hedvábnou se zde
pokládá látka, která obsahuje podle
váhy více než 40% pravého hed
vábí.
13. Položka C III 15 bude zníti:
Krajky, výšivky:
A. Zboží prodávané podle délky:
a) strojové....
b) ručně pracované....
c) volány (t. j. širší než 20 cm):
strojové....
ručně pracované....

nehledíc na cenu

u výrobce

při ceně nad 40 Kč za kus
při ceně nad 80 Kč za kus
při ceně nad 500 Kč za kus

nehledíc na cenu

)y

99

99

99

99

99

99

99

při ceně nad 30 Kč za 1 m
při ceně nad 60 Kč za 1 m
při ceně nad 60 Kč za 1 m
při ceně nad 120 Kč za 1 m
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B. Zboží, tvořící ucelené kusy:
1. dámské a dětské límce, pasy, dětské
slintáčky, čepečky a tablety (do vý
měry 40X40 cm):
při ceně nad 30 Kč za kus

a) strojové....
b) ručně pracované ....
2. tablety (přes 40 X 40 cm až
60X60 cm) běžce, polštáře:
a) strojové....
b) ručně pracované ....
3. tablety (přes 60X60 cm) a šály:
a) strojové....
b) ručně pracované ....
4. pokrývky (přes 120X120 cm) :
a) strojové ....
b) ručně pracované ....

u výrobce

při ceně nad 60 Kč za kus
do

C. Blůzy a roby:
a) blůzy nekonfekcionované
b) roby nekonfekcionované
c) blůzy konfekcionované ..
d) roby konfekcionované . .

při ceně nad 100 Kč za kus
při ceně nad 200 Kč za kus

fy
yy

při ceně nad 200 Kč za kus
při ceně nad 400 Kč za kus

yy

při ceně nad 300 Kč za kus
při ceně nad 600 Kč za kus
při ceně nad
při ceně nad
při ceně nad
při ceně nad

14. Položka C VI bude zníti:
Deštníkové zboží:
a) deštníkové a slunečníkové látky
konfekcionované i nekonfekciono
vané úplně z pravého hedvábí (i od
padkového) nebo z polohedvábí....
Za polohedvábné se pokládají
deštníkové a slunečníkové látky,
které obsahují více než dvakráte
tolik nití hedvábných než nití z ji
ného materiálu na jeden cm2;
b) hotové deštníky a slunečníky z lá- .
tek uvedených pod a)....
c) deštníkové hole a rukověti viz po
ložka D II 5 c).
15. Položka C VIII 2 bude zníti:
Předměty z niklu, mědi, cínu neb ze
směsí těchto kovů (bronzu, mosazi,
tombaku, alpaky, alpaky postříbřené,
nového stříbra, čínského stříbra, pakfongu, alfenidu, argentánu a britského
kovu):
a) nádobí z těchto kovů a jich směsí
mimo měděné kotle, jednoduché pří
bory (vidličky, nože, lžičky, lžíce a

200 Kč za kus
350 Kč za kus
250 Kč za kus
450 Kč za kus

nehledíc na cenu

„

„

»

yy

yy
yy

yy
yy

pouze při dovozu
yy

u výrobce

pouze při dovozu
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naběračky normální velikosti nebo
desertní nebo kávové) mimo sypátka na sůl, cukr a koření, tácky,
sýtka na čaj, cukerní porce, sto
jánky na parátka, slánky a pepřen
ky v jednoduchém provedení a mi
mo nádobí niklem, mědí, cínem neb
směsí těchto kovů toliko potažené;
nádobí z čínského stříbra jest však
v každém případě přepychovým
zbožím ....

nehledíc na cenu

b) ozdobné předměty z těchto kovů a
jich směsí....
při ceně nad 100 Kč za kus

u výrobce
99

1G. Položka C X 8 doplňuje se na konci
touto poznámkou:
Pokud lampa jest opatřena přístro
jem k vyvinování plynu, zvyšuje se ce
nová hranice, uvedená k bodu a) a c),
vždy o 500 Kč.
17. Položka C X 6 bude zníti:
Krby kovové, hamrované a jiné, ob
ložení krbů z jakéhokoliv materiálu,
americká kamna niklovaná s vypouklý
mi ozdobami....
Niklovaná americká kamna v jedno
duchém provedení slévárenském (s vy
hloubenými ozdobami) nejsou však
přepychovým zbožím.

nehledíc na cenu

99

18. Položka D III 3 nahrazuje se tímto
zněním:
Vonné soli do koupelí....

„

„

„

99

19. Položka D IV 1 bude zníti:
Cestovní kufry vysoké i lodní, nehledíc
na materiál....
při ceně nad 800 Kč za kus

99

kožené cestovní brašny----

při ceně nad 400 Kč za kus

99

kožené cestovní vaky ....

při ceně nad 300 Kč za kus

99

kožené cestovní
druhu ....

při ceně nad 500 Kč za kus

99

kasety jakéhokoliv

cestovní kasety z plachtovice koží le
mované ....
při ceně nad 500 Kč za kus
kožené tašky na spisy a peníze---při ceně nad 350 Kč za kus

9)

schránky na doutníky ....

při ceně nad 200 Kč za kus

99

tobolky na psaní....

při ceně nad 200 Kč za kus

kasovní portefeuille----

při ceně nad 300 Kč za kus

99

99

99
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dámské pasy z kůže neb imitace ....
dámské kabelky kožené ....
dámské kabelky látkové ....
peněženky kožené neb z jiného mate
riálu ....
kožené karabáče a obojky na psy . . . .

789

při ceně nad 100 Kč za kus
při ceně nad 300 Kč za kus
při ceně nad 250 Kč za kus

u výrobce
„
„

při ceně nad 150 Kč za kus
při ceně nad 40 Kč za kus

.,
.,

20. Položka D VII 2 bude zníti:
a) Sbírky poštovních cenin a známek
nalepených v albech, sešitech nebo
na jednotlivých listech ....
při ceně nad 200 Kč za kus
b) jednotlivé znehodnocené poštovní
ceniny a známky....
při ceně nad 50 Kč za kus

v drobném prodeji
„

21. Položka D VIII 1 b) doplní se větou:
Přepychovým zbožím nejsou foto
grafie filmových scén, sloužící jako re
klamní vzorky pro půjčovny filmů
nebo biografy.
22. Položka D VIII 1 doplňuje se dalším
bodem d), který bude zníti:
d) hotové k projekci způsobilé filmy
všeho druhu ....

nehledíc na cenu

u výrobce

23. Položka D XII 1 bude zníti:
1. Fotografické přístroje všeho dru
hu do velikosti (přijímací desky)
10X15 cm, skládací stativy, objek
tivy do 20 cm ohniskové vzdálenosti,
závěrky všeho druhu, kasety až do
velikosti 10X15 cm, filtry všeho
druhu ....
24. Položka D XII 2 bude zníti:
Kinematografické přístroje promí
tací, nepřesáhlije-li jich váha 20 kg,
kinoobjektivy do 60 mm ohniskové
vzdálenosti, diapositivní objektivy do
250 mm ohniskové vzdálenosti, kon
densátorové čočky až do 60 mm v prů
měru, kinematografické přístroje při
jímací na nejvýše 40 m filmů ....
Náhradní součástky kinomechanismu nejsou přepychovým zbožím.

}>

25. Položka D XII 3 se zrušuje.
26. Položka D XIV 3 bude zníti:
Náhrobky (pomníky), urny všeho
druhu z umělého kamene nebo jiných
náhražek....

při ceně nad 2000 Kč
za kus
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§ 2.
Kde pro přepychovou povahu předmětu jest
směrodatnou cena, sluší touto cenou rozuměti cenu předmětu bez daně přepychové.

§ 3.
Při dovozu konfekcionovaných a nekonfekcionovaných látek zhotovených z pravého
hedvábí ve spojení s jiným materiálem musí
poměr váhy hedvábí k jinému materiálu býti
prokázán zvláštní deklarací a látkovým vzor
kem velikosti nejméně 1 dm2.
Tuzemský výrobce látek obsahujících pravé
hedvábí jest povinen předložití příslušnému
úřadu prvé stolice, v jehož obvodu se nalézá
provozovna, jakož i revisnímu odboru mini
sterstva financí seznam všech druhů látek
úplně nebo částečně z pravého hedvábí, které
vyrábí, a uvésti u každého druhu tovární
číslo, poměr váhy hedvábí k ostatnímu mate
riálu a připojiti vzorek. Seznam tento musí
býti stále doplňován. Jeden takový seznam
musí míti výrobce ve své provozovně a musí
jej na požádání předložití kontrolním finanč
ním orgánům.
Pro posouzení poměru váhy hedvábí
k váze jiného materiálu rozhoduje u barve
ných látek nebo u látek z barvené příze váha
vybarvená.

§ 4.
Podnikatelé, kteří nejsou výrobci a kteří
mají v době, kdy toto nařízení nabude účin
nosti, na skladě zboží, jež teprve tímto naří
zením bylo prohlášeno za zboží přepychové,
musí tuto zásobu zdaniti v drobném prodeji
10%ní daní; jestliže však zboží sami vyrobili
nebo z ciziny dovezli, musí o této zásobě poříditi do 14 dnů po dni, kdy toto nařízení na
bylo účinnosti, inventuru podle tohoto dne;
výsledek inventury zapíší jako první položku
do předepsaného zásobníku (knihy skladní).
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti 14 dní po
vyhlášení. Provedení jeho ukládá se ministru
financí.
Udržal v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.
černý v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna v Praze.

