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Nařízení, kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů a výkonů.

185.

Vládní nařízení
ze dne 29. srpna 1924,
kterým se vydává nový seznam přepycho
vých předmětů a výkonů.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 26, odst. 1., zákona ze dne 21. pro
since 1928, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu
a dani přepychové:
§ IDani podle hlavy II. zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu
a dani přepychové, jsou podrobeny dovoz a
dodávky předmětů, uvedených v připojeném
seznamu přepychových předmětů, dále pak
výkony, uvedené v připojeném seznamu pře
pychových výkonů.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti 14 dní po
svém vyhlášení s tou úchylkou, že položka

účinnosti až 1. ledna 1925. Ode dne účinnosti
tohoto nařízení pozbývají platnosti^ seznám
přepychových předmětů, připojený k zá
konu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n.,
o všeobecné dani z obratu a z pracovních vý
konů a o dani přepychové, kromě položky
D II 3, upravené vládním nařízením ze dne
13. března 1924, č. 68 Sb. z. a m, dále nařízení
ze dne 18. května 1922, č. 157 Sb. z. a n., a ze
dne 7. dubna 1923, č. 69 Sb. z. a n., kterými
tento seznam byl pozměněn.
§ 3.
Provedení tohoto nařízení ukládá se mi
nistru financí.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. t.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

113 seznamu přepychových předmětů nabude
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A. Seznam
přepychových předmětů, podrobených dani podle hlavy II. zákona ze dne
21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n.

Všeobecné připomínky k seznamu.
1. Ustanovení seznamu o vybírání daně „u výrobce" nebo „v drobném prodeji" vzta
huje se jen na dodávky tuzemské. Při dovozu přepychových předmětů vybírá se
daň zásadně vždy hned při celním odbavení (§ 25, odst. 2., zák.), ať jde o před
měty, zdaňované podle seznamu „u výrobce" nebo „v drobném prodeji". Ustano
vení § 28, č. 4., zák. o snížení přepychové daně při dodávkách nebo dovozu překup
níkům platí jen pro předměty, zdaňované podle seznamu „v drobném prodeji".
2. Drahými kovy se rozumějí zlato, stříbro, platina.
3. Za předměty vystrojené drahými kovy se pokládají předměty, jejichž součástky
z těchto kovů jsou — přihlíží-li se k velikosti předmětu —- svou váhou i svou
rozlohou poměrně nepatrné. Za výstroj se tudíž pokládají na př. malé spony,
ozdoby na rozích, závěrky u tobolek a pouzder, vykládané výzdoby na vějířích,
zbraních atd., orámování nebo jednotlivé výzdobky na kartáčích nebo toiletních
předmětech, monogramy nebo prstence na holích, klíčové štítky nebo malá držátka
a kování na skříňkách, kování nebo vykládání střenek u nožů a vidliček, obruby
u skleněného zboží, víčka u lahviček atd. Nezáleží na tom, dá-li se součástka
z drahého kovu od předmětu odděliti či nic.
4. Za velmi jemné hmoty se podle seznamu pokládají slonovina, želvovina, perleť,
jantar, gagat, jakož i jejich napodobeniny, zboží z přírodního hedvábí, přepychové
krajky a výšivky, polodrahokamy, pravým zlatém zlacené nebo pravým stříbrem
stříbřené obecné kovy (též železo a ocel).
5. Hedvábím se podle seznamu rozumí jen hedvábí přírodní, nikoliv hedvábí umělé,
pokud není v seznamu výslovně stanoveno jinak.
6. Skládá-li se předmět z různých hmot, rozhoduje pro posouzení jeho povahy vždy
hmota, která převládá, nestanovi-li seznam úchylku.
7. Kde jest pro přepychovou povahu předmětu směrodatnou cena, rozumí se touto
cenou cena předmětu samého bez daně přepychové.
8. Nestanoví-li seznam nic jiného, jsou pro posouzení povahy předmětu směrodatná
ustanovení vysvětlivek k platnému celnímu sazebníku.
9. Dani přepychové jsou podrobeny vždy jen ty druhy zboží jednotlivých položek
celního sazebníku, které jsou v příslušné položce seznamu výslovně uvedeny.
Běž.
pol.
sez.

1

Čís.
cel.
saz.

8

Druh předmětu

I. Koření.
Kardamomy, vanilka, vanilin
Připomínka:
Kardamomy a vanilka, dovážené k vý
robě eteríckých olejů a třeští na dovolovací list, nepodléhají přepychové
dani.

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc
na cenu

jen při
dovozu

Poznámka
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc
na cenu

jen při
dovozu

91

1)

Poznámka

II. Jižní ovoce.
2

9

Fíky čerstvé a sušené
Připomínka:
Fíky sušené průmyslové ve věncích
nebo jinak balené než v krabicích, be
dničkách nebo košíčcích, dovážené
k výrobě kávových náhražek na do
vol ovací list, nepodléhají přepychové
dani.

3

10

Vinné bobule a hrozny, sušené; Itorintky
Připomínka:
Uvedené zboží, dovážené k výrobě
octa na dovolovací list, nepodléhá pře
pychové dam

4

12

Pomeranče zralé

1>

11

5

14

Datle, pistácie, banány

11

11

G

15

Ananas čerstvý
Mandle suché, ve skořápce nebo vy
loupané

1>
11

Připomínka:
Suché mandle k výrobě mandlového
oleje, dovážené na dovolovací list, ne
podléhají přepychové dani.
Piniová nebo limbová jádra nevyloupaná, jedlé kaštany, kokosové a jiné
jedlé cizokrajné ořechy, olivy čerstvé,
sušené nebo solené

11

11

11

li

11

”

7

8

16

17

’’

i

P ř i p o m í n k a:
Kokosové a jiné jedlé cizokrajné oře
chy, dovážené přímo výrobcem vý
lučně k dalšímu zpracování (na př.
na oleje, tuky, cukrovinky), nepodlé
hají přepychové dani.
9
10

18

Piniová a limbová jádra, vyloupaná,
granátová jablka

35

Vinné hrozny čerstvé v sudech a bed
nách, vložené do korkových nebo dře
věných pilin
i

,
140*
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sez.

Čís.
cel.
saz.

11

40

Běž.
pol.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepvchovoi
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc
na cenu

jen při
dovozu

III. Zelenina.
Lanýže
IV. Okrasné přírodní květiny a
okrasné přírodní listoví.
12

54

13

55

14

56

Okrasné květiny uřezané, čerstvé:
orchideje, krotony, citlivky (mimo
sy), pestrolisté draceny, jakož i soupravý z těchto květin
u výrobce
Připomínka:
Za soupravu se považují věnce, ky
tice a girlandy, zhotovené výhradně
nebo částečně z těchto květin.
Okrasné listoví a ratolesti, a to pal
mové, vavřínové, cycasové, myrtové,
magnoliové a kameliové:
a) čerstvé
11
11
b) sušené, též barvené, lakované, střibřené, zlacené, bronzované, napu
štěné neb jinak upravené
11
17
c) soupravy, zhotovené výhradně z listoví a ratolestí, uvedených pod a)
a b), aneb ve spojení s květinami,
uvedenými v pol. 12
11
11
d) soupravy přepychového listoví a
ratolestí s jinými květinami než
jsou uvedeny v pol. 12
při ceně
Okrasné živoucí květiny a rostliny: nad100 Kč
orchideje, kamelie, tuberosy, kroto
ny, pestrolisté draceny, begónie rex,
caladie, araukarie, smokvoně (fikusy), jiné květiny skleníkové (t. j.
květiny, které se celoročně pěstují
pod sklem), všechny druhy palem,
vavřínů a jemné zeleně
Připomínka:
Přepychové dani jest podrobena cel
ková cena, tudíž u květin a rostlin
živoucích .také cena nádob, u uřezaných květin a rostlin a při soupra
vách také cena vedlejších při úpravě
použitých pomůcek, jako drátů, man
žet, stuh, košíků, jardinier a pod.

Poznámka
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Běž.
pol.

sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu
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Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob

Poznámka

zdanění

Y. Zvířectvo.
15

71

Jízdecké koně

1G

75

Pozemní čerství hlemýždi, jedlí

17

76

ústřiee, mořští raci, krabi, vše čerstvé
i uvařené

nehledíc v drobném
prodeji
na cenu
jen při
11
dovozu
11

11

18

77

Psi mimo psy hlídací, řeznické a tažné

11

v drobném
prodeji

19

77

Zvířata pro akvaria a terraria

11

li

20

77

živí cizokrajní ptáci

11

jen při
' dovozu

YI. Výrobky živočišné.
21

S5

1

Neupravené kožky cizokrajných ptá
ků k ozdobě, celé nebo jejich části
(hlavy, krky, křídla) a ozdobná péra
cizokrajných ptáků neupravená

11

I

11

VII. Potraviny.
22

114

Jemné pečivo

u výrobce

11

Připomínka:
Za jemné pečivo se nepokládá: oby
čejný chléb, Grahamův chléb, diabe
tické pečivo, lidové pečivo a jiné ob
vyklé pekařské výrobky, lodní sucha. ry, perník a volně sypané kakesy.
23

24

25

118

119

121
122
123
128

j

Masité droby: mortadella, uherské
a veronské salámy, původní i na
podobené, lososí šunka (šunka v mě
chýři)
Sýry: ementálský, groyský, stracchino, gorgonsola, parmesán, edamský (eidamský), gouda, chester, roquefort, cammembert, gervais, brie
(fromage de Brie), imperiál, neufchatel
Úhoř a losos uzený nebo marinovaný,
kaviár a kaviárové náhražky, všechny
ryby v oleji vyjma sardinky, koryšové.konservy

11

11

„

11

■

ff

I

11

K pol. 17:
jinak upravené
viz pol. 25.
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

26

127

Čokoládové výrobky vyjma čokolády
v tabulkách a zlomkové čokolády

27

130

Kandisované ovocné kůry (na př. po
merančová kůra, sukkada, citronát)
a kandisovaný puškvorec

28

131

Poživatiny vyjmenované v pol. 22 až
27, v krabicích, lahvích a podobných
nádobách, neprodyšně uzavřené

29

132

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob '
zdanění

Poznámka

nehledíc u výrobce
na cenu
yy

>>

Cukroví, pokud není již zařáděno
v pol. 22, 26 až 28, jako všechny dru
hy bonbonů, pastilek, dále marcipán
a výrobky z marcipánu, turecký med,
mandolaty, zmrzlina a pod.

yy

yy

VIII. Textilní zboží.
A. Bavlněné zboží.
30

31

194

198

Bavlněné stuhy, protkané nitkami
z pravého zlata nebo stříbra nebo ni
tkami pravým zlatém zlacenými
Výšivky a applikace na bavlněných
tkaninách, ručně zhotovené:
a) kusové zboží (ručně vyšívané nebo
applikované ucelené kusy), je-li
průměr nebo šíře kusu větší než
30 cm
b) zboží prodávané podle délky, ruč
ně vyšívané nebo applikované,
jako okrajové ozdoby, vložky, gallony (po obou okrajích vyšívané
zboží), je-li vyšívání nebo appli
kace sama nebo vyšívaná nebo
applikovaná látka širší než 6 cm
c) ručně nebo strojně vyšívané nebo
applikované pokrývky ve výměře:
1. od 1600 cm2 do 3600 cm2
2. přes 3600 cm2 do 14.400 cm2
3. větší než 14.400 cm2

yy

yy

yy

yy

yy

yy

při ceně
nad 80 Kč
za kus
při ceně
nad 150 Kč
za kus
při ceně
nad 220 Kč
za kus

yy

yy

yy

K pol. 31:
Stran stanovení
rozměrů výšivek
a pojmu výrobce
viz společné při
pomínky k pol.
31, 34 a 35.

K pol. 31 c:
Stran pokrývek
na postele z ba
vlněných tkanin,
ozdobených pře
pychovými kraj
kami nebo vši
tými přepycho
vými motivy, viz
pol. 67.
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

32

199

33

209
210
274

34

211

Druh předmětu

Bavlněné prýmky, porty, šňůry a
třapce ve spojení s nitkami z pravého
zlata nebo stříbra nebo s nitkami pravým zlatém zlacenými
B. Lněné zboží.
Lněné damašky, též konfekciované,
mají-li více než 220 nití (v osnově a
útku dohromady) na ploše 4 cm2, batisty, gázy (mimo gázy obvazové),
linony
Krajky a krajkové látky:
a) krajky šité (venices, bruselské a
pod.), ucelené kusy i zboží prodá
vané podle délky
b) ručně pracované krajky valencienské, ucelené kusy i zboží prodá
vané podle délky
c) jiné krajky, a to:
1. kusové zboží (ručně pracované
ucelené kusy), je-li průměr nebo
šíře kusu větší než 50 cm
2. zboží, prodávané podle délky, ručně pracované, je-li širší než 12 cm
d) pokrývky z krajek ručně nebo
strojně pracovaných ve výměře:
1. od 2500 cm2 do 3600 cm2
2.

přes

3600

cm2 do

14.400 cm2

3. větší než 14.400 cm2
35

212

Výšivky a applikace na lněných tka
ninách :
a) kusové zboží (ručně vyšívané nebo
applikované ucelené kusy), je-li
průměr nebo šíře kusu větší než
30 cm
b) zboží, prodávané podle délky, ručně vyšívané nebo applikované,
jako okrajové ozdoby, vložky, gallony (po obou okrajích vyšívané
zboží), je-li vyšívání nebo appli
kace sama nebo vyšívaná nebo
applikovaná látka širší než 6 cm

Cena roz
hodná pro
přepychovoi
povahu
předmětu

1031

Způsob
zdanění

nehledíc u výrobce
na cenu

Poznámka

K skupině B:

Stran tagalových
úpletů k výrobě
klobouků viz pol.
72.

S>

tt

K pol. 34:

tt

>>

tt

fí

tt

ty

tt

při ceně
nad 100 Kč
za kus
při ceně
nad 200 Kč
za kus
při ceně
nad 300 Kč
za kus

nehledíc
na cenu

tt

tt

tt

tt

tt

tt

Stran stanovení
výměry krajek a
pojmu výrobce
viz společné připomínky k pol.
31j 34 ci 3b.

Sbírka zákonů a nařízení, č. i&B.

1032

Běž.
pol.
sez.

Čís..
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

c) ručně nebo strojně vyšívané nebo
applikované pokrývky ve výměře:
1. od 1600 cm2 do 3600 cm2
2. přes 3600 cm2 do 14.400 cm2
3. větší než 14.400 cm2

pricene u výrobce
nad 80 Kč
za kus
při ceně
nad 150 Kč
za kus
■ při ceně
Jnad 220 Kč
za kus

P ř i p o m í n k y k p o 1. 31, 34 a 35:
1. Přepychová povaha jest tu, jest
liže výšivka, applikace nebo kraj
ka překročuje i jen na jednom
místě uvedené výměry.
2. Je-li více výšivek nebo applikací
přímo vedle sebe, rozhoduje úhrn
ný průměr nebo úhrnná šíře těch
to ozdob.
3. Za výrobce se pokládá, kdo ozdo
bu (výšivku, applikací, krajku)
sám zhotovil nebo jinému dal zhotoviti a ji ve svém podniku dále
prodává.
4. Výšivky všech druhů zhotovené
řetízkovým stehem nepodléhají
přepychové dani.
C. Vlněné zboží.
36

229

37

229
230
233
235
236
274

Celovlněné tkaniny, váží-li 1 m2 200 pn Gene
gramů nebo méně
nad ílOO Kč
za 1 m2
Pokrývky, záclony a draperie tkané
i pletené:
a) pokrývky stolní
b) přehozy na postele
jednoduché
dvojité

pn cene
nad 180 Kč
za kus
pn cene
nad 250 Kč)
za kus
při ceně
nad 500 Kč
za kus

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

c) přehozy na nábytek
d) záclony a portiery

e) draperie

f) pokrývky ložní a pokrývky ce
stovní

38

229
230
232
až
236
274

Připomínka:
Sazby uvedené k a) až f) platí též
pro zboží vyšívané, applikované nebo
konfekciované.
Šátky (též vyšívané a konfekciova
né) :
a) šátky na hlavu
b) šátky na ramena
c) šátky ovesné (plaidy) jiné než
uvedené v pol. 44

39

230

40

231

41

232

42

234

Gobelíny s vetkanými ohraničenými
kresbami
Připomínka:
Na způsob gobelínu tkané látky s opa
kujícími se kresbami, přicházející do
obchodu jako metrové zboží, nepod
léhají dani přepychové.
Vlněné stuhy, protkané nitkami z pra
vého zlata nebo stříbra nebo nitkami
pravým zlatém zlacenými
Prýmky, porty, šňůry a třapce ve spo
jení s nitkami z pravého zlata nebo
stříbra nebo s nitkami pravým zla
tém zlacenými
žíněné krajky

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

1033

Způsob
zdanění

Poznámka

pn cene u výrobce
nad 450 Kč
za kus
pn cene
nad350 Kč
za 1 okno
nebo
1 dveře
pn cene
nad100 Kč
za 1 okno
nebo
1 dveře
pn cene
nad380 Kč
za kus

pn cene
nad150 Kč
za kus
pn cene
nad 180 Kč
za kus
pn cene
nad220 Kč
za kus
nehledíc
na cenu

141
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

43

233
274

44

234
274

45

235
236
274

46

237

47

247
250
! 255
i 256
274

Druh předmětu

Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Oděvní předměty pletené a stávkové
(hotově pletené nebo hotově stávko
vané nebo z pletených nebo stávko
vých látek konfekciované):
a) čepice kromě fezů

při ceně u výrobce
nad 40 Kč
za kus
b) jumpry a blůzy
při ceně
nad 130 Kč
za kus
c) dlouhé jupky a pláště
při ceně
ti
nad 300 Kč
za kus
při ceně
d) celé šaty (život a sukně v celku)
J?
nad 350 Kč
za kus
e) kostýmy (život zvlášť a sukně při ceně
17
nad 450 Kč
zvlášť)
za kus
při ceně
f) kravaty a vázanky
11
nad 25 Kč
za kus
Šály (též konfekciované):
a) kašmírové východoindické a tuřecké
nehledíc
11
na cenu
b) brošované nebo fasonované napodobeniny takových šál
při ceně
17
nad 220 Kč
za kus
Vlněné látky vyšívané nebo applikováné, pokud nejsou uvedeny již v pol.
nehledíc
37 a 38 (též konfekciované)
11
na cenu
při ceně
Koberce na podlahu
17
nad 250 Kč
za 1 m2
D. Hedvábné zboží.
Zboží úplně nebo částečně
z přírodního hedvábí (též
odpadkového):
a) šátky (též vyšívané a konfekciováné):
1. na hlavu
.

při ceně
nad 150 Kč
za kus

11

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.

Běž.
pol.

sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

2. na ramena (též tak zvané šály)
3. šátky ovesné (plaidy)
48

247
248
255

49

250
256
274

50

250
256
251
257
252
258

51
52

53

54

253
259

254
260

b) jiné zboží vyšívané; tyl a síťové
látky na způsob tylu tkané; gázy
(též tkané krepy a flory); krajky
a krajkové šátky
c) látky deštníkové a slunečníkové
(též přistřižené a šité), které mají
na 1 cm2 více než dvakráte tolik
osnovních nití z přírodního hedvábí než útkových nití z jiného
přediva
d) gobeliny; hladké i vzorkované čalouny
e) aksamity (samety a plyše) s florem zcela z přírodního hedvábí
f) zboží pletené a stávkové (hotově
pletené nebo hotově stávkované
nebo z pletených nebo stávkových
látek konfekciované) všech druhů
g) stuhy:
1. vyšívané, pak stuhy, z gázu
2. stuhy aksamitové s flórem z přírodního hedvábí, jsou-li širší než
4 cm
3. stuhy ozdobné (vzorkované)
Připomínka:
Za ozdobné stuhy se nepokládají stu
hy s hladkým fondem (vnitřkem),
jejichž okrajové pruhy (bordury)
mají jinou vazbu než fond, jestliže
šíře okrajového pruhu nečiní více než
Ys celkové šíře stuhy; je-li více okra
jových pruhů vedle sebe, rozhoduje
jejich celková šíře. Rovněž se nepo
kládají za ozdobné stuhy hladké stu
hy pouze moirované nebo gaufrované
nebo hladké stuhy s různobarevnými
pruhy.
h) zboží prýmkářské a knoflíkářské

Cena roz
hodná pro 1
přepychovou
povahu
přgdmětu

1035

Způsob
zdanění

Poznámka

při ceně u výrobce
nad 180 Kč
za kus
při ceně
nad 220 Kč
za kus
yy

nehledíc
na cenu

yy

ff

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

141’
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1036

Běž.
pol.
sez.

Čís.

cel.
saz.

Druli předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

•Zboží celo hedvábné (zcela
z přírodního hedvábí):
55

250
253

Všechny tkaniny zcela z přírodního
hedvábí (vyjma tkaniny z hedvábí
odpadkového), pokud nejsou již uve
deny v pol. 47 až 54
Připomínky:
1. Za celohedvábné tkaniny a stuhy
se pokládají též takové, do nichž
jsou vetkány jednotlivé nitě nebo
skupiny nití z jiného materiálu
než z přírodního hedvábí, které
však na celkový ráz tkaniny ne
mají podstatného vlivu.
2. Celohedvábné gázy a jiné celohedvábné tkaniny na vzdušné vy
šívání (základ na leptání) a hed
vábná mlýnská plátýnka nepodlé
hají přepychové dani.

nehledíc u výrobce
na cenu

E. Konfekční zboží (jiné
než v předchozích položkách uvedené).
56

57

58
59

261

263

264
265

Umělé květiny:
a) umělé květiny, ratolesti a plody,
zcela nebo částečně z látek textil
ních
b) soupravy z umělých květin nebo
ratolestí
Kožky cizokrajných ptáků k ozdobě,
celé nebo jejich části (hlavy, krky,
křídla) a ozdobná péra cizokrajných
ptáků, upravená, pérové výzdoby,
vzniklé spojením upravených ozdobných per cizokrajných ptáků s péry
tuzemských ptáků (t. zv. pérové fan
tasie, kombinace)
Umělé kožešiny z peří cizokrajných
ptáků (též konfekciované)
Vlásenky (paruky) a vlásenkářské '
práce vyjma vlasové síťky
o

při ceně
nad 20 Kč
za kus

11

při ceně
nad 35 Kč
za kus

11

nehledíc
na cenu

jen při
dovozu

19

11

11

u výrobce

K pol. 57:
Stran ptačích ko
žešin na rubu
vydělaných viz
pol. 105.

Sbírka zákonů a nařízení, č. Ž85.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

60

267
268
269

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

1037

Způsob
zdanění

Poznámka

Klobouky (čepice):
a) negarnované:
1. pánské a chlapecké z vlasové plsti
nebo sklápěcí (Maky)
2. pánské a chlapecké z přírodního
hedvábí (též odpadkového)
8. dámské a dívčí z vlasové plsti,
z nepřepychových per, z umělého
hedvábí nebo pletiva z umělého
hedvábí, z nepřepychových látek
zcela nebo částečně z přírodního
hedvábí (též odpadkového), z pra
vých nebo umělých žíní
4. dámské a dívčí z přepychových
per nebo z přepychových látek
b) garnované nebo zdobené:
| 1. pánské a chlapecké z vlasové plsti
nebo sklápěcí (Maky)
2. pánské a chlapecké z přírodního
hedvábí (též odpadkového)
3. dámské a dívčí z vlasové plsti,
z přepychových, nebo nepřepycho
vých per, z umělého hedvábí, z lá
tek přepychových, z látek nepře
pychových zcela nebo částečně
z přírodního hedvábí (též odpad
kového), z pravých nebo umělých
žíní
c) garnované i negarnované (pánské
a chlapecké, dámské a dívčí) klo
bouky florentinské, dále t. zv.
„Panama4* a „Bankog44; jiné klo
bouky z rostlinných pletiv, jestli
že šíře úpletů nesešitých nepřesa
huje 4 mm
Připomínka:
Negarnovánými klobouky se rozumějí
polotovary, zhotovené z uvedených
látek ve tvaru pokrývek na hlavu,
které jsou pouze přikrojené, šité, li
sované, pletené nebo lepené a pod. ^
Gárnovánými klobouky se rmumějí
klobouky, vystrojené podšívkou, le-

nehledíc
na cenu

u výrobce

1)

19

11

11

jen
při dovozu
11

99

19

11

11

11
K pol. 60 c:
Stran úpletů na
klobouky ze slá
my a jiných rost
linných
pletiv
pol. 72.
11

1038

Běž.
pol.
sez.

Sbírka zákonů a nařízení, č. !85.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povaha
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc
na cenu

u výrobce

Poznámka

mováním, koženou vložkou, jedno
duchou stuhou, šňůrami a pod.
Za zdobené se pokládají všechny klo
bouky, opatřené výzdobou přesahující
pojem garnování.
61
62

68

64
65

271
272

273

274

Vějíře všech druhů mimo vějíře re
klamní
Hotové deštníky a slunečníky z látek
přepychových nebo zdobené přepychovými krajkami nebo přepychovým
vyšíváním, pak deštníky a slunečníky
s rukovětmi z kosti, rohu, parohu,
ebenu, slonoviny, želvoviny, perleti,
jantaru, gagatu nebo s rukovětmi
zlacenými, stříbřenými nebo vyřezávánými nebo s rukovětmi ze železa,
velmi jemně opracovanými, nebo
s rukovětmi z obecných kovů, jemně
opracovanými
Nášivky ze šňůr, bíz, ženilek a podobných prýmků zcela nebo částečně
z přírodního hedvábí

K pol. 62:
Stran velmi jemně opracovaných
předmětů ze že
leza viz připo
mínku ke skupině XIX., stran
jemně opracova
ných předmětů z
obecných kovů
viz připomínku
ke skupině XX.

jen
přidovozu
fy

yy

Hotové kravaty a vázanky z látek nepřepychových

při ceně u výrobce
nad 35 Kč
za kus
274
Pokrývky ložní prošívané z látek částečně
z
přírodního
hedvábí
při
ceně
*
nad300 Kč
za kus
ff

66

274

Prádlo:
a) z nepřepychových tkanin zcela
nebo částečně z přírodního hed
vábí
b) z jiných látek nepřepychových ve
spojení s přepychovým vyšíváním

67

274

nehledíc
na cenu

yy

yy

yy

c) z jiných látek nepřepychových ve
spojení s přepychovými krajkami

fy

d) oděvní a ložní prádlo z látek přepychových

yy

Záclony a pokrývky na postel z ba
vlněných tkanin, jsou-li zdobeny pře
pychovými krajkami nebo všitými
přepychovými motivy

yy

K pol. 66:
Stran přepychového
vyšívání
viz pol. 31 a 35,
stran přepychových krajek viz
pol. 34.

jen
přidovozu
ff

u výrobce
'

Sbírka zákonů a nařízení, č. Í85.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

68

274

Druh předmětu

Šatstvo, výstroj né zboží a jiné věci
šité (též prošívané) z přepychového
zboží bavlněného (pol. 30 až 32), lně
ného (pol. 33 až 35), vlněného (pol.
36 až 46), hedvábného (pol. 47 až 55),
nebo ve spojení s tímto přepychovým
zbožím, pokud tyto předměty ne
podléhají přepychové dani již podle
předchozích položek
Připomínka:
Dámská a dívčí konfekce a výstroj né
zboží z textilních látek nepřepychových ve spojení s předměty přepycho
vými podléhá při dovozu přepychové
dani vždy, kdežto taková konfekce
pánská nebo chlapecká a jiné šité věci
podléhají při dovozu přepychové dani
jen tehdy, když jejich hlavní součást
(na př. povrch) jest přepychovým
zbožím.
Konfekční zboží, vystrojené drahými
kovy

69

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

1039

Způsob
zdanění

Poznámka

jen
nehledíc
na cenu přidovozu

u výrobce

IX. Zboží kartáčnické.
70

71

72

73

276

276

281
215

282

Kartáčnické zboží, vystroj ené ebenem,
slonovinou, želvovinou, perletí, janta
rem, gagatem, imitacemi těchto před
mětů nebo obecnými kovy jemně leště
nými, niklovanými, zlacenými nebo
stříbřenými
Zboží kartáčnické, vystrojené drahý
mi kovy
X. Zboží ze slámy a rostlinných pletiv.
Úplety na klobouky ze slámy a. jiných
rostlinných pletiv, jestliže šíře úpletu
nepřesahuje 4 mm, pak porty z tako
vých úpletů sešité
Zboží košíkářské:
a) zboží zhotovené z peddigu nebo
z jiných vzácných druhů třtin
(manilské, pepřové, z tmavého

Jf

11

19

11

19

11

K po!. 72:
Stran přepycho
vých slaměných
klobouků viz pol.
60.

1040

Běž.
pol.
sěz.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

nebo žlutého bambusu, lakovaného
rákosu), a to: nábytek (také za
hradní) , dekorativní předměty uro
domácnost (t. j. čalounované stol
ky na šití nebo na květiny, ná
stěnné květinové vázy, nippy),
lampy, lustry a stínidla
b) zboží zhotovené z loupaného vrbo
vého proutí, a to: křesla a pohov
ky, jsou-li zcela nebo z části čalounované zcela hedvábnými nebo čá
stečně hedvábnými látkami, bro
kátem nebo velourem, pobřežní a
zahradní budky

Cena roz
hodná pro
přepychovou!
povahu
předmětu

nehledíc
na cenu

Způsob
zdanění

Poznámka

u výrobce

c) dětské kočárky s proutěným ko
šem za podmínek uvedených v po
ložce 154
74

283

Košíkářské zboží, vystrojené drahými
kovy
Připomínka ke skupině X.:
Za košíkářské zboží se pokládá jen ta
kový nábytek, při němž pletivo
z proutí, rákosů atd. převládá na po
vrchu nebo při němž dřevo slouží
pouze k ztužení kostry.

XI. Papírové zboží.
75

295

Čalouny papírové, napodobující linkrustu, imitace hedvábných čalounů
(soirety) a čalouny se zlaceným pod
kladem
Připomínka:
Papír a papírové čalouny k potaho
vání rakví nepodléhají přepychové
dani.

76

299

Ozdobné zboží z papíru nebo lepenky,
na př.: manžety na kytice, atrappy,
ozdobné náplňové schránky, drobné
sošky, závěsné košíčky atd.

K pol. 76:
Stran
papíro
vých vějířů viz
pol. 61.

1041

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.

Běž.
pol.
sez.

77

Čís.
cel.
saz.

299

78

299

79

299

Druh předmětu

Připomínka:
Reliéfní obrázky, vyřezávané nebo vy
sekávané, lisované hračky z tvrdé
lepenky, lepenkové okrasy rakví,
porty a hvězdy na krabice a krajky
z papíru (krepového) nepodléhají
přepychové dani.
Předměty zábavné, jako papírové
řády, čepice, škrabošky (také voskem
nebo ceresinem potažené), napodobe
niny hudebních nástrojů, konfety,
serpentiny, lampióny, taneční pořádky
a pod.
Připomínka:
Spolkové odznaky a rosety z papíru
nebo lepenky nepodléhají přepychové
dani, nejsou-li spojeny s velmi jem
nými hmotami nebo pravým zlatém
zlacené nebo pravým stříbrem stříb
řené.
Společenská oznámení (kromě ozná
mení úmrtních) a pozvání jako zá
bavní, snubní, svatební, blahopřejné a
děkovné lístky, jsou-li předměty tyto
zhotoveny na zvláštním papíru (na př.
pergamenovém, sloninovém, japon
ském, čínském)
Poštovní ceniny a známky:
a) sbírky poštovních cenin a známek,
nalepených v albech, sešitech nebo
na jednotlivých listech
b) jednotlivé znehodnocené poštovní
ceniny a známky

80
81

300

82

300

83

303

300

Alba a památníky všech druhů
Knihy, adresy a diplomy v deskách,
velmi jemnými hmotami potažených
aneb s těmito hmotami spojených
Dětské kočárky s lepenkovou korbou
za podmínek uvedených v pol. 154
Papírové zboží, vystrojené drahými
kovy

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc u výrobce
na cenu

přicene v drobném
nad 100 Kč prodeji
za kus
při ceně
nad 20 Kč
za kus
nehledíc u výrobce
na cenu

Poznámka

1042
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

84

309

85
86

310
311

87
88

312
312

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro u
přepychovo
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

XII. Kaučukové a gutaperčové zboží.

:

89
90

314
315
317

91

316
317

92

318

93

319

94

320

Koupací čepice
Míče tennisové, koule pro kuželníky
Přezůvky a jiná obuv z kaučuku, též
spojená s látkou, koží nebo jiným ma
teriálem
Houby z kaučuku
Gumové obruče, plné na vozidla
Připomínka:
Obruče, na dětské kočárky a na ná
kladní automobily nejsou přepycho
vým zbožím.
Kulečníkové koule
Tkaniny a stávkové látky úplně nebo
částečně z přírodního hedvábí kauču
kem potažené, napuštěné nebo potřené,
a oděvy z nich, na př. pláště, čepice
Pružné prýmky a šňůry s gumovými
nitkami zpracované úplně nebo čá
stečně z přírodního hedvábí
Kaučukové zboží, spojené s velmi jem-

nehledíc
na cenu

u výrobce

>>

99

ff

99
99
99

1)

99

při
dovozu

jen

u výrobce

l

'

97

jen při
dovozu

99

u výrobce

99

99

XIII. Kožené zboží.
95

96

338

339

1
i
I
ř

99

----- 7
•
1. kufry skříňové a automobilové
2. kufry, vaky, kasety, brašny, necessairy, závitky, mají-li před
měty tyto zařízení na toiletní
nebo cestovní potřeby

99

99

99

99

99

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. S85.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu
*
3. pouzdra a schránky na oděv,
prádlo, klobouky, deštníky,
hole, rukavice, šperky, kukátka,
pušky, rakety, brusle, golf, vo
ňavky, doutníky nebo cigarety,
stativy, fotografické přístroje

Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

1043

Způsob
zdanění

Poznámka

nehledíc u výrobce
na cenu

Připomínka:
Pouzdra na doutníky a cigarety a na
fotografické přístroje ze skopovice
nepodléhají přepychové dani.

97

98

99

339

340

341

4. lovecké brašny a lovecké pásy,
převěsné brašničky cestovní
5. podložky na psaní a dopisové
desky
6. kožené míče a jejich pláště
b) z hlazené kůže hovězí nebo telecí
nebo z desek třtinových, a to:
kufry, vaky, kasety, brašny
c) všechny výrobky z kůže kapsafiánové, krokodýlí, ještěrčí, hadí,
žabí, tulení, vepřové, lakové, velourové (telecí a hovězí) a z pravé
kůže ecrasé
d) všechny výrobky z kůže, vystrojené drahými kovy
Adresy a diplomy v deskách z přírod
ní kůže nebo v deskách, přírodní kůží
potažených; fasetovaná zrcátka kapesní ve spojení s pravou kůží; knihy
v deskách z přírodní kůže nebo
v deskách, přírodní kůží potažených,
jsou-li vyzdobeny velmi jemnými
hmotami nebo vystrojeny drahými
kovy
Obuv z kůže zlacené, stříbřené nebo
bronzované, obuv částečně nebo zcela
lakovou kůží obsazená, sportovní obuv
tennisová, obuv kopací a obuv k lýžím,
obuv horská a veškerá obuv kožená
lemovaná přepychovou kožešinou
Připomínka:
Pouhé lakové špičky nečiní obuv pře
pychovou.
Kožené rukavice ve spojení s kožeši
nou přepychovou

>>

11

>>

11

ff

11

11

11

>y

11

K pol. 97:
Stran alb a pa
mátníků v kože
ných deskách viz
pol. 80.

11

ii

ii

11

11
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

100

342

101

342

102

342

103

342

104

342

105

345

Druh předmětu
*
Šermířské rukavice a kukle; kožené
holeně mimo holeně ze štípenky nebo
z hovězí hlazenice
Pokrývky a polštáře z jelení kůže a
její imitace
Hračky všech druhů, potažené kůží
nebo kožešinou
Zvířata vycpaná a zvířecí hlavy, potazené kůží, k účelům dekorativním
Čalouny kožené a linkrustové
XIV. Zboží kožešuické.
Nekonfekciované upravené kožešiny
z kůže bobra bahenního (nutrie),
z kůže krtčí, muflonové, pooelčí,
z jemných kůží a z kůže ptáků na rubu
vydělané jako kachní, labutí, ledňáčků
atd.
Připomínky:
1. Za jemné kůže se pokládají: kůže
bobří, cibetky, genetky (španělské
kočky), hranostaje (hermelína),
chinchilly (pístuchy), chinchillony
(hlodavce podobného chinchille),
jaguara, kolínského (druhu kuny
podobného tchoři), kuny (lesní,
skalní atd.), lasičky, levhartí, lvi,
lišek ušlechtilých (lišky křížové,
černé, stříbrošedé, modré a bílé čili
polární), medvěda ledního, norkové
(vydry bahenní), onzy (odrůdy
levharta), pardálové, rosomakové,
rysí, koček rysovitých, sealskinové
(tulenní, s měkkou lesklou srstí),
skunkové (smraďocha), sobolí,
tchoří, tygři, koček tygrovitých,
vydří, kůže vydry mořské, bobra
kamčatského.
2. K jemným kožím patří dále již
obarvené nebo jinak hotově upra
vené kůže astrachanské, karakulské, bucharské, drajblové, krym
ské, moskevské, ukrajinské, per
ské, širazské, širokoocasé, poloperské a kůže zmetků těchto druhů.

Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

u výrobce

nehledíc
na cenu
v

při ceně
nad 30 Kč
za kus
nehledíc
na cenu
ff

9)

99

99

K pol. 105:
Stran umělých
kožešin z peří
viz pol. G8.

.

9)

/

K pol. 103:
Stran dekorativnich
zvířecích
hlav ze dřeva viz
pol. 117.

99
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
.povaha
předmětu
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Způsob
zdanění

Poznámka

3. Za výrobce se pokládá, kdo surovou
kůži hotově upravuje.
106

346
274

107

108

350
356
357
360

109

352
353

110

354

Konfekciované kožešiny, na př. koži
chy, jupky, čepice, boa, peleríny, rukávníky, rukavice, střevíce, boty,
nánožníky a podobné šatstvo a po
krývky z kožešin uvedených v pol.
105
Připomínky:
1. Za konfekciované zboží z kožešiny
se pokládají též upravené kůže ptá
ků, přilepené na textiliích.
2. Přepychové dani podléhá též kon
fekční zboží přepychovou kožeši
nou pouze podšité nebo ozdobené,
na př. lemované.
Konfekciované kožešiny všech druhů,
vystrojené drahými kovy
XV. Zboží ze dřeva a ze soustružnických a řezbářských hmot.
A. Parkety:
Parketové podlahy, vykládané, dále
parketové podlahy, skládané úplně
nebo částečně z mimoevropského
dřeva
B. Lišty:
Lišty nd rámy a karnýzy, zhotovené
z jemných dřev nebo jemnými dřevy
dýhované nebo. zcela nebo částečně
pravým zlatém zlacené nebo pravým
stříbrem stříbřené nebo vyřezávané,
vykládané nebo jemně malované
Připomínka:
Pouhé dýhování dubovým nebo oře
chovým dřevem nedodává lištám pře
pychové povahy.
C. Opracované hole:
a) s rukovětmi z kosti, rohu, parohu,
ebenu, slonoviny, želvoviny, per
leti, jantaru, gagatu nebo s ruko
větmi zlacenými, stříbřenými nebo
umělecky vyřezávanými nebo s ru
kovětmi ze železa, velmi jemně
opracovanými, nebo s rukovětmi
z obecných kovů, jemně opracova
nými

nehledíc
na cenu

K pol. 106:
Stran šatstva a
pokrývek z tex
tilního zboží ve
spojení s kožeši
nou jinou než v
pol. 105 uvede
jen
při dovozu nou viz připo
mínku u pol. 68.

u výrobce

K pol. 110:
Stran holí lyžař
ských viz pol.
112, stran holí,
vystrojených
drahými kovy,
viz pol. 126;
stran velmi jem
ně opracovaných
holí ze železa viz
připomínku ke
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Běž.

pol.
sez.

Cis.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
■přepychovou
povahu
. předmětu

b) úplně nebo částečně opletené nebo
opředené předivy nebo střevovými
strunami
c) všechny ostatní hole

111

355
360
361

D. Hračky a hry:
a) kočárky pro loutky za podmínek
uvedených v pol. 154
b) hračky ze dřeva, potažené kůží,
kožešinou nebo plyšem
c) nábytek dětský ze zámořského
dřeva nebo zámořským dřevem
dýhovaný

112

356
357
358
360

d) loutky celé z celuloidu
e) domino, šachy, dáma a jiné spole
čenské hry, kostky, kotoučky, fi
gurky a příslušné desky k těmto
hrám zcela nebo částečně ze zá
mořských dřev, z kosti, slonoviny
(též z imitace slonoviny) nebo
jemně vyřezávané z domácích dřev
f) koule a kuželky ze. zámořských
dřev pro kuželníky, koule a kužel
ky pro kulečníky z jiných soustružnických a řezbářských hmot
než ze dřeva
E. Sportovní potřeby:
a) zábavní a sportovní loďky a jach
ty všech druhů a motorové čluny,
jakož i příslušenství těchto před
mětů
b) strunové rakety, krokety, hockeyové hole, lyže hikorové nebo le
pěné nebo leštěné nebo skládací,
ostatní lyže jen tehdy, přesahuje-li jejich délka 180 cm; lyžařské
hole z třtiny tonkinové, bambuso
vé, jasanové nebo lískové; rohačky
(sportovky) a jiné sportovní saně
Připomínka:
Přepychovým zbožím nejsou jednodu
ché rohačky a dětské sáňky z buko-

nehledíc
na cenu
při ceně
nad 20 Kč
za kus
nehledíc
na cenu
při ceně
nad 30 Kč
za kus
nehledíc
na cenu

Způsob
zdanění

Poznámka

skupině
XIX.,
stran
jemně
opracovaných
u výrobce holí z obecných
kovů viz připo
mínku ke skupi
ně XX.
K pol. 111:
Stran dřevěných
hraček potaže
ných kůží viz
pol. 102, stran
kočárků
pro
loutky s korbou
z proutí, lepenky
nebo želez, ple
chu viz pol. 82,
154; stran pojmu
zámořského dře
va viz připomín
ku ke skup. XV.

K pol. 112:
Stran železných
motorových člu
nů viz pol. 144.
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Běž.
pol.

sez.

Čís.
cel.
saz.

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Druh předmětu

1047

Způsob
zdanění

Poznámka

váho dřeva s dřevěným sedadlem,
k tahání nebo postrkování a všechny
obyčejné ruční rohačky a sáňky pro
dopravu zboží.
113

114

357
359
360
a 362

357
359

F. Nábytek a truhly:
a) nábytek z mimoevropských dřev
nebo mimoevropským dřevem zevně dýhovaný

nehledíc
na cenu

b) nábytek jemně vyřezávaný, zlacený, stříbřený, bronzovaný nebo
jemně malovaný, nehledíc na ma
teriál
Připomínka:
Imitace vyřezávaných ozdob, zhoto
vené tlačením (lisováním), vykroužením nebo jiným mechanickým způso
bem, dále okrasy pouze soustruho
vané, jednoduchá ornamentální řezba,
jejíž plocha nepřesahuje 10% zevní
čelní a boční plochy předmětu, jakož
i jednoduché běžné národní orna
menty malované nedodávají nábytku
přepychové povahy.
c) nábytek potažený kůží, látkami
hedvábnými nebo polohedvábnými,
vlněnými gobelíny nebo brokátem
Připomínka:
Látkami hedvábnými nebo polohedvábnými se rozumějí látky úplně nebo
částečně z přírodního hedvábí (též od
padkového).
d) nábytek vykládaný

K pol. 113:
Stran' pojmu mi
moevropských
dřev viz připov drobném minku ke skupině XV.
prodeji

J>

n

Připomínka:
Jednoduché vykládání rovnými lin
kami nedodává nábytku přepychové
povahy.
e) nábytek ve spojení s velmi jem
nými hmotami
f) nábytek čínského, japonského nebo orientálního slohu
G. Jiné z b o _ u
Rakve z jemného dřeva nebo pravým
zlatém zlacené, pravým stříbrem stří
břené nebo ruční řezbářskou prací
zdobené

n

jí

a

v

1

u výrobce
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Běž.
pol.

sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

Připomínka:
Pouze lisované, vykroužené nebo ji
ným mechanickým způsobem zhoto
vené okrasy rakví nepokládají se za
řezbářskou práci.
115
J16

357
360
356
až
360
362

117

359
651

118

359

119
120

360
362
359
361

121
122

361
361

123

361
362

124

361
362

Pouzdra na hudební nástroje z mimoevropských dřev nebo kůží potažená
Obložení stěn všech druhů z tvrdého
dřeva nebo z měkkého vyřezávaného
dřeva, činí-li vyřezávaná nlocha aspoň
10% celkové plochy obložení
Zvířecí hlavy vyřezávané (i s přidělanými rohy a parohy) a jiné dekora
tivní předměty, na př. konsoly, sochy
a figury (i v přirozené velikosti nebo
větší), štíty a podobné řezbářské prá
ce vyjma sochy k náboženským úče
lům
Talíře na chléb a příbory, na salát
s řezbářskou prací
Kulečníky a tága
Kuřácké špičky a dýmky z mořské
pěny, celé nebo částečně ze slonoviny,
jantaru nebo perleti, nehledíc na pro
vedení, pak ze dřeva nebo z jiných
řezbářských hmot s řezbářskou prací
Filmy osvětlené
Zboží všech druhů úplně nebo částečně z pravé slonoviny, želvoviny,
perleti, z pravého jantaru nebo gagatu
Galanterní zboží (jako sošky, figurky, rámečky na fotografie a šperky)
ze dřeva, kosti, rohu, celuloidu nebo
jiných řezbářských hmot
Toiletní potřeby ze dřeva, kosti, rohu
nebo jiných přírodních nebo umělých
řezbářských nebo soustružnických
hmot jako hřebeny, účesové hřebínky
atd., jsou-li zdobeny pravými nebo na
podobenými perlami, kameny, jinobařevnými vložkami, perletí, slonovinou
nebo opatřeny vrytými zlacenými nebo stříbřenými nebo kovovými ozdo
bami nebo jsou-li jemně vyřezávané
-

nehledíc
na cenu

u výřóbce

n

n

S)

u

'jí

ii

n

ii

i)

ii

i)

ii

v

*

:>

n

K pol. 121:
Stran filmů gelatinových
viz
pol. 199.

1049
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Běž.
pol.
sez.

Cis.
cel.
saz.

Druh předmětu

125

362

Dětské kočárky s dřevěnou korbou za
podmínek uvedených v pol. 154

126

367

Zboží ze dřeva nebo soustružnických
a řezbářských hmot, vystrojené dra
hými kovy

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

nehledíc
na cenu

Způsob
zdanění

Poznámka

u výrobce

Připomínky keskupině XV.:
1. Za mimoevropská dřeva se poklá
dají dřeva ze stromů, jež rostou
také v Evropě, nejsou však zde
předmětem řádného lesního ho
spodaření jako: dřevo amarantové, ambatschové, amboinské,
atlasové, bažantí (tetřeví dřevo,
patridgewood),
blahovičníkové,
cailcedrové, cedrelové, cedrové,
cedru viržinského (jalovce viržinského), červené (nepravé sapanové), cyperské, ebenové (též
eben koromandelský a eben zele
ný), fialkové, hikorové (americký
ořešák), jasanové (americké), ja
vorové (americké), jilmové (ame
rické), kokosové, korálové, kvajakové (svaté čili benediktinské dře
vo), liánové, liliovníkové, magnoliové, mahagonové, mahagonové
bílé, muškátové, ořešákové (ame
rické), ostryové, pajasanové, palisandrové, palmové či palmýrové,
pepřové, pistaciové, • pitchpínové
(parketová borovice), rezavové,
rhodské či cyperské růžové, rů
žové, santalové žluté, sykomorové
či zederachové, tamanové, tamaryškové, teakové, topolové (ame
rické), zebrové, zimostrázové, že
lezné. Z nich patří k měkkému
dříví: liliovníkové, pitchpínové,
růžové.
2. Za jemná dřeva se pokládají dře
va: cedrové, citrónové, dubové,
ebenové, hruškové, jabloňové, ja
lovcové, mahagonové, olivové,
ořechové, palisandrové, švestko
vé, tisové, třešňové, višňové, zi
mostrázové a vzácnější druhy
třtiny, na př. bambusová, tonkin142

.
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

ská, malacká, mořská (manilská), pepřová, cukrová a pod.
3. U předmětů z různých druhů dřev
nebo třtin rozhoduje pro posou
zení povahy předmětu vždy cen
nější materiál.
XVI. Sklo a skleněné zboží.
127

372
374

A. Sklo duté a lisované.
Předměty z dutého nebo lisovaného
skla bílého, t. j. průhledného nebo ze
skla barevného, jsou-li broušené, ryté,
leptané, malované, zlacené, stříbřené
nebo jinak dekorované
Připomínky:
1. Optická skla (i broušená) a skla
do kapesních hodinek, jakož i brou
šené lahvičky pro voňavkáře ne
jsou podrobeny přepychové dani.
2. K předmětům broušeným podro
beným přepychové dani nečítají se
výrobky z dutého nebo lisovaného
skla, při kterých broušení neslouží
k výzdobě, nýbrž toliko k dohoto
vení výrobku nebo k přizpůsobení
vyrobeného předmětu k potřebě.
Nelze tedy pokládati za přepy
chové zboží předměty z dutého ne
bo lisovaného skla jen s brouše
ným okrajem, s broušeným dnem
nebo se zabroušenou zátkou nebo
předměty broušené jen tak, aby
výrobek mohl býti zatmelen, oko
ván a pod.
3. Za ryté, leptané nebo malované
sklo, podrobené přepychové dani,
nelze také pokládati předměty,
u kterých rytí, leptání nebo malba
neslouží k výzdobě, nýbrž pouze
k tomu, aby se vyznačilo cejcho
vání, míra, značky, firma výrob
cova nebo objednatelova, původ,
účel a pod.
4. Hromadné zboží z dutého nebo li
sovaného skla, opatřené jednodu
chými řemeslně malovanými ozdo-

nehledíc
na cenu

u výrobce
K připomínce 1.:
Stran optických
skel broušených
s obrubami nebo
objímkami viz
pol. 185 až 188.
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Čís.
cel.
saz.
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Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Druh předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

bami, nebo ozdobami provedenými
pouze chemicky nebo strojově
(guilochií, monografií, pantografií, ventografií, aerografií, gravurou-chimique, leptáním) nebo
matovanými páskami nebo světel
nými proužky, není podrobeno
přepychové dani.
5. Výrobcem rozumí se u skla hroušeného, rytého, leptaného, malova
ného, zlaceného, stříbřeného nebo
jinak dekorovaného, kdo dohoto
vilje předmět broušením, rytím,
leptáním, zlacením, stříbřením,
malováním nebo jiným dekorová
ním nebo montováním, čímž před
mět nabývá povahy výrobku, pod
robeného přepychové dani.
128

374
388

Ozdobné předměty ze skla jako: sošky, figurky, košíčky, imitace ovoce,
imitace květin atd.
Připomínka:

129

130

391

377

Skleněné okrasy vánočních stromků
nepodléhají přepychové dani.
Předměty z dutého a lisovaného skla,
vystrojené drahými kovy
B. Sklotabulové.
a) Hlazené zrcadlové sklo (tabule
s hlazenou plochou) průhledné,
jakož i pokládaná zrcadla vůbec,
nehledíc na způsob výroby, přesa
huj e-li velikost tabule 0-66 m2
b) jinak zušlechtěné průhledné tabule (tabule ozdobené figurami,
ornamenty nebo vzorky brouše
nými, leptanými, rytými, malova
nými, zlacenými nebo stříbře
nými)
Připomínky:
1. Foukané, tažené nebo lité sklo tabulové mdlé, matované, mušelinové, vlnité, šupinové nebo pouze
lisované sklo s ornamenty, jehož
se používá pouze k stavebním úče
lům, nepodléhá přepychové dani.

i
'
nehledíc
na cenu

u výrobce

fy

ff

•

ff

ff

K pol. 130:
Stran toiletních
a ozdobných
zrcátek viz pol.
152 a 163; stran
broušených ka
pesních zrcátek
ve spojení s kůží
viz pol. 97.

ff

fy

■

142'

1052

Běž.
pol.
sez.

Sbírka zákonů a nařízení, č. S85.

Čís.
eel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
(přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

2. Rovněž
nejsou
přepychovým?
předměty: sklo pouze barevné |
(červené, bílé, černé atd.), pak ná
hrobní skleněné desky (i se zlace
nými neb stříbřenými nápisy a
jednoduchými okrasami), dále pís
mena ze skla všech druhů.
3. Výrobcem jest, kdo vyrobí zrcad
lové tabulové sklo, nepokládané
nebo pokládané, způsobilé k po
užívání.
4. Majitel zrcadlového skla, zdaně
ného přepychovou daní již u vý
robce, který sám sklo facetuje ne
bo jinak zušlechťuje, neb v jiném
závodě dá zušlechtit (facetováním,
leptáním, broušením, rytím), platí
přepychovou daň, je-li podnikate
lem, jen z rozdílu mezi cenou, za
kterou zrcadlového skla nabyl, a
cenou, za kterou takto zušlechtěné
sklo dále prodal. Bylo-li zušleehtění provedeno jiným podnikate
lem než majitelem skla, platí pod
nikatel ten vedle toho ze své
úplaty za výkon daň z obratu. Dává-li však facetovati nebo jinak
zušlechťovati zrcadlové sklo ne
podnikatel (soukromník), platí
v každém případě, kdo zušlechténí
provádí, přepychovou daň ze svého
výkonu.
131

395
396
397
400

XVII. Zboží kamenné.
Obložení • stěn, sloupy pro místnosti,
krby a součástky krbů z přírodního
nebo umělého kamene, leštěné nebo
zlacené nebo stříbřené
Připomínky:
1. Zlacené nebo stříbřené nápisy ne
činí předmět přepychovým.
2. Obložení stěn a sloupy na vnějšku
budov, ve foyerech, nemocnicích,
lázních, živnostenských výrobních
místnostech, na chodbách, jakož
i leštěné krycí desky z přírodního
nebo umělého kamene na topných
tělesech nepodléhají dani přepy
chové.

nehledíc
na cenu

u výrobce

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. f85.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

1053

Způsob
zdanění

Poznámka

3. Za výrobce se pokládá, kdo oblo
žení stěn, sloupy, krby a sou
částky krbů postaví na místo ko
nečného určení.
132

395
396
397

Kryty a obruby hrobů a hrobek z pří
rodního leštěného kamene, jsou-li pro
filované nebo zlacené nebo stříbřené,
dále kryty a obruby plastickým orna
mentem nebo figurálně vyzdobené
Připomínka:

nehledíc
na cenu

u výrobce

Zlacením nebo stříbřením se neroz
umí pouhý nápis.
133

395
396
397

Náhrobky všech druhů z přírodního
leštěného kamene, vyšší než 2 2 m,
jsou-li zlacené nebo stříbřené nebo
bohatě (aspoň dvojitě) profilované,
dále náhrobky z neleštěného kamene,
nehledíc na výši, jsou-li plastickým
ornamentem nebo figurálně zdobené

134

400

Náhrobky z umělého kamene s figu
rální výzdobou, jsou-li vyšší nebo
širší 2 m
Připomínkykpol. 133 a 134:
1. U leštěných náhrobků počítá se
toliko výše leštěné části.
2.

Zlacením nebo stříbřením se ne
rozumějí zlacené nebo stříbřené
• nápisy s jednoduchým ornamen
tem.

3. Za výrobce se pokládá, kdo po
stavil kryt nebo náhrobek (po
mník) na místo konečného určení.
135

408
651

Kamenné zboží jemné pro vnitřní za
řízení (jako: těžítka, vázy, svícny,
šálky, kalamáře, skřínky, podstavce
na hodiny a podobné předměty ozdob
né), sochy, poprsí, zvířecí figury, re
liéfy nehledíc na váhu:
a) z přírodního kamene
b) ze sádry nebo umělého kamene ne
bo hmot umělému kamenu podob
ných

nehledíc
na cenu
při ceně
nad 70 Kč
za kus

K pol. 135:
Stran předmětů
z malachitu a ji
ných polodraho
kamů viz pol.
179 a stran vý
še daně z dodá
vek plastických
děl, zhotovených
umělci k účelům
veřejným,
viz
§ 28, č. 2., zák.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.

1054

Běž.

pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

Připomínka:
Práce stukatérské ze sádry a archi
tektonické okrasy (jako konsoly, ba
lustrády, římsy) pro účely stavební
nepodléhají přepychové dani.
136

137

138

408
400

Urny z přírodního nebo umělého kamene, plastickým ornamentem nebo
figurálně zdobené nebo zlacené nebo
stříbřené
Výrobky z přírodního nebo umělého
kamene ve spojení s velmi jemnými
hmotami

409

u výrobce

17

17

Všechno kamenné zboží, vystrojené
drahými kovy

410

i
I
139

nehledíc
na cenu

XVIII. Zboží hliněné.
Nádobí porculánové a fayencové, zdobené kovovými barvami bez lesku
(zlatou barvou bez lesku, zlatém polírovaným, stříbrem bez lesku)

424
425

V

Připomínka:
Výrobcem jest, kdo dohotovuje vý
robu dekorováním zboží výše uvede
ným způsobem.
140

141

142

143

Ozdobné dekorativní předměty z porculánu, fayence, terrakoty, majoliky,
syderolitu a hlíny vůbec jako: sochy
a sošky, poprsí, zvířecí figury, reliefy,
vázy, košíčky, rámce, nippy, bonboniery, květiny a zdobené květináče,
pokladničky, lustry, toiletní před
měty, talíře na stěnu, jardiniery, hodinqvé podstavce, obrazy lithofanie

424
425

Předměty (též hračky) z porculánu
nebo hlíny ve spojení s velmi jemnými hmotami

426

Zboží hliněné, vystrojené drahými
kovy

427

XIX. Zboží železné.
445 | Dětské kočárky se železným podstav
cem a plechovou korbou za podmínek,
uvedených v pol. 154
*

,

při ceně
nad 70 Kč
za kus

»

nehledíc
na cenu

jen při
dovozu

11

uvýrobce

77

1)

Sbírka zákonů a nařízení, č. 685.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

144

445

Motorové čluny

145

456

Horské sportovní sekyrky (motyčky
na prosekávání ledu)

146

468

Pilníčky na manikúru nebo pedikúru

147

473
474

Práce uměleckého zámečnictví s umě
lecky kovanými nebo umělecky tepa
nými ozdobami jako zámky, klíče,
lustry, lampy, svícny, kříže, mříže,
náhrobní svítilny, koše, urny, popel
nice, vázy, růžice, ratolesti, květy, po
kladny, bezpečnostní skřínky a pod.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

nehledíc
na cenu

1055

Způsob
zdaněni

u výrobce

Poznámka

K pol. 144:
Stran
motoro
vých člunů dře
věných viz pol.
112.

Připomínka:
Výrobky uměleckého zámečnictví pro
stavby jako balkony, zábradlí, mříže
a pod. nepodléhají přepychové dani.
Iv pol. 149:
Stran železného
nábytku ve spo
jení s malachitovými
deskami
nebo deskami z
jiných polodra
hokamů viz pol.
179.

148

476

Brusle poniklované a brusle na ko
lečkách

.149

476
486

Nábytek (postele, zástěny atd),
jemně malovaný nebo velmi jemněopracovaný nebo pozlacený nebo po
stříbřený

150

478

Zbraně:
a) dýky, kordy, fleurety, rapíry
všech druhů a všechny ostatní sečné
a bodné zbraně, jsou-li poniklované,
ryté nebo damascénované
b) střelné zbraně ruční všech druhů
a jejich součástky

K pol. 150:
Stran zbraní zla
cených nebo
stříbřených nebo
ve spojení s vel
mi jemnými
hmotami viz pol.
157.

151

479
486

Nožířské zboží:

K pol. 151:
Stran
pilníčků
pro manikúru a
pedikúru viz pol.
146.

a) kapesní, stolní a desertní nože,
břitvy a vidličky
b) nůžky pozlacené' nebo postříbřené
c) všechny přístroje manikúry a pe
dikúry jako kleštičky, nůžky, no
žíky atd.
d) ořezávače doutníků
e) všechno ostatní nožířské zboží
jako holicí přístroje atd. zlacené
nebo stříbřené

pri cene
nad 30 Kč
za kus
nehledíc
na cenu

Sbírka zákonů a nařízení, č. 885-

1056

Běž.
pol.
sez.

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Čís.
cel.

Druh předmětu

saz.

Způsob
zdanění

Poznámka

1
Připomínka:
Přepychovým zbožím nejsou samoholici přístroje a náhradní nožíky
k těmto přístrojům, nejsou-li zlacené
nebo stříbřené.
152

480

Galanterní zboží a hračky:
a) galanterní zboží (drobnůstky a
toiletní předměty) ze železa,
jsou-li předměty tyto velmi jemně
opracované nebo cizelované, jako:
ozdobné a toiletní krabice a skřín
ky, kasety, rámečky a stojánky na
podobenky a na alba, sošky, malá
poprsí a figurky, stolní skřínky a
košíčky na šití, broušená zrcátka
v ozdobných rámcích, těžítka s fi
gurami a jiné menší ozdobné před
měty, jichž se užívá k výzdobě
stolků, etažérů a skříní
b) hračky, a to: motorky, lokomo
tivky s peřovým pohonem s pří
slušnými vozíky a kolejemi, loďky,
přesně pracované

153

154

482
651

483
486

K pol. 152
Stran přesně
pracovaných op
tických hraček
viz pol. 185.

nehledíc u výrobce
na cenu

>>

11

Ozdobné předměty z litiny jako sochy,
poprsí, figury zvířat, reliefy a pod.,
jsou-li předměty tyto jemně opraco
vané nebo cizelované

iy

11

Dětské kočárky (mimo sklapovací) a
kočárky pro loutky s koly nebo bez kol
se železným spodkem zcela poniklo
vaným nebo zcela nebo částečně zla
ceným nebo stříbřeným, dále kočárky
ve spojení s velmi jemnými hmotami
(nehledíc na povahu korby)

fy

11

19

11

Připomínka:
Za výrobce se také pokládá, kdo ko
čárky z hotových součástek sestavuje
nebo sestaviti dává.
155

483

Spodky kočárků dětských (mimo
spodky pro kočárky sklapovací) nebo
loutkových, celé nebo rozložené,
jsou-li zcela poniklované nebo zcela
nebo částečně pozlacené nebo postří
břené

K pol. 153:
Stran litých ná
hrobních křížů
viz připomínku
na konci sezna
mu.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Druh předmětu

1057

Způsob
zdanění

Poznámka

Připomínka:
K spodku náležejí: nápravky, vodítka,
kola, péra a vzpěry.
156

157

483
484
485

železné sportovní sáňky (na př. bobb,
skeleton)

485
486
445

Jiné zboží ze železa, zlacené, stříbřené
nebo spojené s jemnými nebo velmi
jemnými hmotami nebo velmi jemně
opracované:
a) železné hole s rukovětmi z kosti,
rohu, parohu, ebenu, slonoviny,
želvoviny, perleti, jantaru, ga
gátu nebo s rukovětmi ze železa,
zlacenými nebo stříbřenými nebo
velmi jemně opracovanými nebo
s rukovětmi z obecných kovů, zla
cenými, stříbřenými nebo jemně
opracovanými
b) zbraně a galanterní zboží, jsou-li
zlacené, stříbřené nebo ve spojení
s velmi jemnými hmotami
c) drobné předměty ze železa, samostatně použitelné, jsou-li zlacené,
stříbřené nebo spojené s velmi
jemnými hmotami, jako zapalo
vače, násadky na tužky (crayony)
a na psací péra, tabatěrky, bonbo
niéry, dámské taštičky, kapesní
kalamáře, pečetítka, pouzdra na
doutníky a cigarety, náprstky, tě
žítka, zvonky na stůl, kalamáře na
stůl atd.

158

. 1

487

železné zboží,
kovy

vystrojené

nehledíc u výrobce
na cenu

fy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

drahými

Připomínka ke skupině
XIX.:
Za velmi jemně opracované se pokládá
železné zboží zcela nebo částečně poniklované, leštěné, ryté, plátované
mědí nebo slitinami mědi.

■

143

1058

Sbírka zákonů a nařízení, č. 1115.
cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

z obecných kovů

159

509
520
522

(t. j.' kovové zboží kromě
zboží železného a zboží
z drahých kovů).
Hračky:
a) motorky, lokomotivky s peřovým
pohonem s příslušnými vozíky a
kolejemi, loďky, přesně pracované
b) jiné hračky jemně opracované
nebo zlacené, stříbřené nebo spo
jené s velmi jemnými hmotami

160

509
522

161

511
520

162

514

Cínové nádobí všech druhů

163

516
až
522
651

Lustry všech druhů

164

516
až
522
651

Lampy, závěsy, ampule, stropní
osvětlení, ^ osvětlovací ramínka ná
stěnná, svícny a jiné osvětlovací před
měty, dále ozdobné předměty, jako:
náhrobní dekorace, zábradlí, reliefy,
sochy, poprsí, zvířecí figury, schrán
ky na hodiny, kuřácké a psací sou
pravy, vázy, květináče, zámky, vě
šáky, vitrážové tyče, emblemy a pla

Drobné ozdobné předměty, samo
statně použitelné, jsou-li jemně opra
cované, zlacené, stříbřené nebo spo
jené s velmi jemnými hmotami, jako
zapalovače, násadky na tužky (crayony) a na psací péra, tabatěrky,
bonboniéry, dámské taštičky, kapesní
kalamáře, pečetítka, pouzdra na dout
níky a cigarety, náprstky, těžítka,
zvonky na stůl, kalamáře na stůl atd.
Galanterní zboží (drobnůstky a toiletní předměty) jako: ozdobné a toiletní krabice a skřínky, kasety, rá
mečky a stojánky na podobizny a na
alba, sošky a malé figurky, poprsí,
skřínky a košíčky na šití, broušená
zrcátka v ozdobných rámcích, tě
žítka s figurami a jiné menší před
měty, jichž se užívá k výzdobě stolků,
etažérů a skříní

nehledíc
na cenu

u výrobce

K pol. 159:
Stran elektric
kých hraček viz
pol. 171 a stran
přesně pracova
ných optických
hraček pol. 185.

»

K pol. 163:
Stran elektric
kých lustrů a ji
ných osvětlova
cích
předmětů
viz pol. 170.

Sbírka zákonů a nařízení, č. Í85.

Běž.
pol.
sez.

Cis.
cel.
saz.

Druh předmětu

kety, medaile a pod. z cínu, mědi,
niklu nebo ze směsí těchto kovů, jako:
z mosazi, bronzu, alpaky, argentanu,
alfenidu, nového stříbra, čínského
stříbra, pakfongu atd. nebo z britanského kovu nebo uvedenými kovy
nebo jejich směsmi plátované, jsou-li
tyto předměty jemně opracované, cizelované, ryté, kované, tepané, zlace
né, stříbřené nebo spojené s velmi
jemnými hmotami
Připomínka:

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

1059

Způsob
zdanění

Poznámka

nehledíc u výrobce
na cenu

Lampy, ampule, závěsy (závěsné
lampy), stropní osvětlení a svíčky
z mosazného plechu nej sou přepycho
vým zbožím, i když jsou jemně opra
cované. Kování na nábytek a dveře
rovněž nepodléhá přepychové dani.

165 517
522

Rakve, jsou-li jemně opracované, cizelované, ryté, kované, lisované, te
pané, zlacené, stříbřené nebo spojené
s velmi jemnými hmotami

166 517

Nábytek celý z mosazi nebo mosazí
potažený

167

Nádobí, stolní a kuchyňské potřeby:

517
518
519
522

a) samovary (čajníky) z obecných
kovů nebo směsí těchto kovů
b) jiné nádobí, příbory, kuchyňské a
stolní potřeby jako: jídelní pří
bory (lžíce, vidličky, nože a sbě
račky), soupravy, soubory a pří
bory na smetanu, kávu, čaj, likéry
a pod., sítka na čaj, cedníky,
tácky, sypátka, cukerní porce, sto
jánky na parátka, slánky, pepřen
ky, košíčky, karafinky, kávové
mlýnky a pod. z mědi, niklu, nebo
ze směsí těchto kovů, jako z bron
zu, alpaky, argentánu, alfenidu,
nového stříbra, čínského stříbra,
pakfongu atd. nebo z britanského
kovu nebo uvedenými kovy nebo
jejich směsmi plátované, jsou-li
tyto předměty leštěné, smalto
vané, niklované, zlacené nebo stří
břené
143’*

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185-

1060

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Připomínka:
Nádobí, příbory, kuchyňské a stolní
' 'y potřeby z mosazného plechu nepodlé
hají přepychové dani, i když jsou
jemně opracované. Rovněž nepodlé
hají přepychové dani jídelní příbory
(t. j. lžíce, vidličky, nože, lžičky a na
běračky), nádobí kuchyňské a stolní
potřeby mimo soupravy, soubory a
příbory, ze směsí mědi nebo niklu
v jednoduchém provedení (t. j. bez
okras a ornamentů) také postříbřené,
nejsou-li ve spojení s přepychovým
sklem. Soupravy, soubory a jiné než
jídelní příbory podléhají přepychové
dani nehledíc na provedení.
168

524

Leonské zboží prýmkařské z tenkých
drátků z pravého zlata nebo stříbra
nebo z drátků pravým zlatém zlace
ných, jako: lemovky, prýmky, třapce,
růžice, kokardy, šňůry, stuhy k pa
sům atd.
Zboží z obecných kovů, vystrojené
drahými kovy

169

nehledíc
na cenu

u výrobce

ti

Připomínkake skupině XX.:
Za jemně opracované se pokládá
všechno kovové zboží malované, bron
zované, lakované, patinované, vernované, pomosazené, poměděné, poniklo
vané, smaltované (emailované), jem
ně leštěné.

,

■

XXL Elektrické stroje a přístroje.
170

171

542
486
522
651

Elektrické lustry všech druhů; jiné
elektrické osvětlovací předměty, jako
lampy, ramínka atd. za podmínek uveděných v pol. 164

543

Elektrické hračky všech druhů, elek
trické zapalovače
Připomínka:
T. zv. dětská kina, osvětlovaná jedno
duchou žárovkou, nepodléhají přepy
chové dani.

>>

tt

tt

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. (35.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

172

549

XXII. Vozidla.
Kočáry, drožky, zábavní a sportovní
osobní vozy a sáně

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

nehledíc
na cenu

1061

Způsob
zdanění

Poznámka

u výrobce

Připomínka:
Omnibusy pro veřejnou dopravu a
kočáry pro dopravu nemocných ne
podléhají přepychové dani.
173

553
517
518
520

až
522
540
542
543
550
554
574
320

Motorová vozidla a jejich součástky:
a)

osobní automobily, chassis a mo
tory k osobním automobilům,
které mají více než 4 válce nebo
větší obsah válců než 1-8 litru, a
karosserie k takovýmto automo
bilům

b) motorová jízdní kola (motocykly)
i s přívěsnými vozíky a motory
k motocyklům, mají-li více než 2
válce nebo větší obsah válců než
1 litr, nebo dají-li se rozmnožením
počtu válců na takové stroje upra
vili
c) součástky osobních automobilů, a
to: elektrické garnitury, rychlo
měry, měřiče stoupání, telefony a
mluvicí přístroje, vytápěcí zaříze
ní, zapalovače doutníků, elektrické
houkačky
Připomínky:
1. Okolnost, že jde o vozidlo, chassis
nebo karosserii přepychové dani
nepodléhající, musí býti vykázána
u výrobce nebo hned při dovozu
úředním potvrzením (typovým vy
svědčením), které musí obsahovali
počet válců, jejich vrtání a zdvih;
ověřený opis typového vysvědčení
uschová výrobce nebo celní úřad
jako doklad k účelům kontrolním.
2. Autobusy a sanitní automobily ne
podléhají přepychové dani.

K pol. 173:
Stran pneumatik
k osobním auto
mobilům viz pol.
94.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.

1062

Běž.

Čís.

pol.

cel.

sez.

saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

XXIII. Zboží z drahých kovů, drahokamů a polodrahokamů.
174

567
568

175

567
568
570

Medaile a z oběhu vzaté mince z dra, hých kovů
Veškeré zboží zlatnické, stříbmické a
klenotnické, úplně nebo částečněz drahých kovů, z pravých perel, pra
vých korálů, pravých i umělých
(syntetických) drahokamů a polo
drahokamů; zboží z obecných kovů,
plátované drahými kovy

nehledíc v drobném
prodeji
na cenu

fy

ff

ft

ff

ff

ft

ff

ft

Připomínka:
Granátové zboží nepuncované, pak
šperky nepravé dublové, t. j. šperky
z nedrahých kovů, zlacené nebo
stříbřené, nepodléhá přepychové dani.
176

567
568
575

177

570

178

571

Jiné zboží z drahých kovů, jako umělé
zuby a chrupy, objímky a obruby na
brejle, skřipce, kukátka a jiné optické
přístroje
Výrobky úplně nebo částečně z pra
vých korálů nebo granátů, na př. manžetové knoflíky, jehlice, ozdobné šňů
ry (collier)
Drahokamy, polodrahokamy a pravé
korále, opracované (broušené, řezané), nezasažené; pravé perly nezasa
žené
Připomínka:
Drahokamy se rozumějí: almandin,
akvamarin, beryl, cirkon, hyacint, dia
mant, dichroit, granát, hesomit, chrysoberyl, chrysolit (olivin), opál drahý,
orientálský granát, pyrop, rubín, sa
fír, smaragd, spinell, topas drahý, turmalin, tyrkis.

i

<

K polodrahokamům patří: achát, adulár, amazonský kámen, amethyst,
avanturin, citryn, cyanit, heliotrop,
chalcedon, chrysopras, jaspis, karneol,
kočičí oko, křemen růžový (růženín),
křišťál horský, labradorit, lazurit, malachit, obsidian, onyx, poloopál, záhněda (křišťál dýmový), pak všechny

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, ě. 185.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

1083

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

pravé kameny, neuvedené u drahoka
mů, jakož i veškeré synteticky vyrá
běné drahokamy. Syntetické drahoka
my počítají se k pravým polodrahoka
mům. Dublety nepatří k polodrahoka
mům.
179

572
567

Veškeré předměty z drahokamů nebo
polodrahokamů (na př. gemy, knoflí
ky, rukověti, vásy, obkládací desky na
nábytek a pod.)
Připomínka k pol. 178 a 179:
Přepychovým zbožím nejsou drahoka
my a polodrahokamy, nebroušené
nebo broušené jen hrubě (t. j. kame
ny s t. zv. indickým výbrusem), pak
předměty z drahokamů a polodraho
kamů, upravené k účelům živnosten
ským, jako brousky z chalcedonu, hla
dicí acháty, t. zv. sklenářské diaman
ty atd.
r i

Způsob

Poznámka

zdanění

'

nehledíc v drobném
prodeji
na cenu

XXIV. Nástroje a hodiny.
A. Nástroje f y s i k á 1 n í a
optické, f o n o g- r a f ý a g r am o f o n y.
180

181

574

575

.' '

Tlakoměry a teploměry se skřínkami
nebo obrubami ze dřeva okrasně výřeŽávanými nebo skřínkami z obecných
kovů, ornamentovanými nebo postříb
řenými nebb pozlacenými

n

Divadelní kukátka a hranolové daleko
hledy

ff

... . . . ; - - u výrobce j
•' ‘ ‘ :
. •
”
!

Připomínka:

• •

Dalekohledy hranolové delší než 44
cm, jiné dalekohledy než - hranolové,
pak nivelační přístroje nejsou přepy
chovým zbožím.
182
183

575

Stereoskopické přístroje všech druhů

575

Obruby a objímky na brejle, skřipce;
lorňony, kukátka a jiná oční skla
z velmi jemných hmot

)>

.

>9

jy

99

1

K pol. 183:
Stran obrub z
drahých kovů viz
pol. 176.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.
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pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

184

575

Běž.

185

186

575

575

187 1 575

Druh předmětu

Brejle, skřipce, lorňony a jiná oční
skla s obrubou z drahých kovů nebo
z velmi jemných hmot
Kouzelné svítilny (laterna magica)přesně pracované a jiné přesně praco
vané optické hračky
Fotografické přístroje s čočkami
nebo bez nich do velikosti přijímací
desky 10X15 cm, objektivy do 16-5
cm ohniskové vzdálenosti, závěrky
všech druhů do velikosti 10X15 cm,
kasety do velikosti 10X15 cm a ko
vové stativy
Kinematografické přístroje promítací
s objektivovou objímkou v průměru
do 42-5 mm, nepřesahuj e-h váha celé
soupravy 20 kg, kondensátorové čočky
do 60 mm průměru, kinematografické
přístroje přijímací na nejvýše 40 m
filmů

Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

nehledíc
na cenu

jen při
dovozu

ff

u výrobce

yy

ty

yy

yy

Připomínka:
Za soupravu se pokládá: objektiv,
event. další objektiv pro diapositivní
projekci, kondensor, mechanism, svě
telná komora, ochranné bubny, tři
cífky (2 pevné a 1 rozkládací), moto
rek, lampa a deska nebo stůl. Skříň se
k soupravě nepočítá. Dodávka nebo
dovoz neúplné soupravy nepodléhá
dani, prokáže-li dodavatel nebo dovoz
ce, že úplná souprava váží méně než
20 kg.
188

189

576

579

Fonografy a gramofony, reprodukční
desky, válce a pásky k nim
B. Hudební stroje
a nástroje.
Křídla (klavíry), pianina, harmonia
Připomínka:
Přepychovým zbožím nejsou pianina a
harmonia ve skříních z obyčejného
měkkého dřeva (na př. z jedlového,
smrkového) nebo dýhovaného dřevem
ořechovým, dubovým, hruškovým, ja-

yy

yy

v drobném
prodeji

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.

Běž.
pol.
sez.

190

Čís:
cel.
saz.

Druh předmětu

saňovým nebo javorovým v jednodu
chém provedení a bez řezbářských
nebo jiných ozdob; menší jednoduché
řezbářské nebo jiné ozdoby pouze na
vrchním rámu nebo na rámových
lištách (lisenách) nedodávají předmě
tu povahy přepychové.
Všechny mechanické hudební stroje
vyjma kolovraty

579
580
582

Připomínka:
Malé hrací strojky, určené k zasazení
do jiných předmětů (hraček atd.), ne
jsou přepychovým zbožím.
191

581

Foukací harmoniky všech druhů po
stříbřené nebo s pouzdrem vyloženým
sametem, tahací harmoniky chroma
tické; jiné tahací harmoniky, mají-li
více než 3 řady klapek nebo jsou-li
zdobené perletí, kostí, kovem zlace
ným nebo stříbřeným
Jiné hudební nástroje:
a) strunové smyčcové a trhací (drnkácí) hudební nástroje vyjma
basy, a to:
1. violončela

.
192

582

2. ostatní nástroje strunové
b) flétny a pikoly, jsou-li spojeny
s velmi jemnými hmotami nebo
vystrojeny drahými kovy
193

Smyčce

582

194

Připomínka kpol. 192 a 193:
Za výrobce se pokládá, kdo hudební
nástroje nebo smyčce sám vyrábí neb
vyráběti dává a ve svém závodě dále
prodává.
C. Hodiny.
Kapesní hodinky se zlatými nebo
stříbrnými pouzdry, pak pouzdra ke
kapesním hodinkám ze zlata nebo
stříbra

585
586

!
i

i

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

nehledíc
na cenu

1065

Způsob
zdanění

u výrobce

Poznámka

K pol. 190:
Stran gramofonů
a fonografů viz
pol. 188.

jy

při ceně
nad2000Kč
za kus
při ceně
nad 300 Kč
za kus

yy

yy

yy

při ceně
nad 100 Kč
za kus

yy

nehledíc v drobném
prodeji
na cenu

K pol. 193:
Stran pouzder ze
dřeva na hudební
nástroje a stroje
viz pol. 115.

1066

Běž.
pol.
sez.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185-

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Céna roz
hodná pro
přepýchovov
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Připomínka:
Zmíněné kapesní hodinky podléhají
přepychové dani i tehdy, jsou-li za
sazené do náramku nebo jiných před
mětů, na př. holí, deštníků. Dani pře
pychové podléhá pak celý předmět.
195
196

589
589

Hodiny stojaté a t. zv. francouzské
cestovní budíky
Jiné budíky než uvedené v pol. 195 a
nástěnné hodiny ve spojení s velmi
jemnými hmotami

nehledíc
na cenu

u výrobce

i)

Připomínka:
Budíky pouze pozlacené nebo po
stříbřené nepodléhají přepychové
dani.
197

589

Jiné hodiny nástěnné
Připomínka:
U elektrických hodin nástěnných zvy
šuje se uvedená cenová hranice
o 300 Kč.
Hodiny všech druhů, vystrojené dra
hými kovy

198

při ceně
nad 450 Kč
za kus

a

nehledíc
na cenu

a

XXV. Výrobky chemické.
199

610

Osvětlené gelatinové filmy

H

XXVI. Zboží barvířské a voňavkářské.
200

628

Jemný pečetní vosk na dopisy

201

633

Vonné látky a směsi, které úpravou,
návodem o upotřebení nebo již svou
povahou náležejí k voňavkářským vý
robkům, pak všechny tajné a kosme
tické prostředky, jako:
a) líčidla všech druhů
b) pudry v jakékoliv formě kromě zasýpacích prášků
c) oleje, vody a barviva na vlasy a
vousy, prostředky pro vzrůst vla
sů a vousů nebo zbavení chloupků
(depilatoria)

Jf

■

ii

li

ti

ii

ii

ii

ti

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. 5S5.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

d) pomády toiletní, kosmetické masti
a tuky
e) kosmetická mýdla
pleti)

(ke krášlení

f) vonná vykuřovadla kromě kadidla
g) navoněné t. zv. mandlové otruby
h) vonné pastilky k navonění úst a
koupelí, vonné soli do koupelí
i) vonné vodičky (jako růžová, le
vandulová, feniklová, milefleurová,
konvalinková atd.), přirozené balsámy a rostlinné šťávy, vonné
octy a oleje, jsou-li uvedené věci
upravené k prodeji v nádobkách
s etiketami, s návody o upotřebení
a pod. jako zboží voňavkářské,
nebo jsou-li upraveny s přísadou
lihu
k) všechny lihové roztoky umělých
(syntetických) vonidel
l) navoněný mýdlový líh
m) jiné voňavkářské a kosmetické
zboží, pokud není podle následující
připomínky vyjmuto z přepychové
daně
Připomínka:
Přepychovým zbožím nejsou:
Krémy a mýdla k holení, dětská pěno
vá mýdla, zubní krémy, pasty a práš
ky na zuby, ústní vodičky, francovka
a desinfekční prostředky (jako odorit,
odoform, perolin atd.).
XXVII. Mýdla a voskové zboží.
202

637

Jemná mýdla:
a) pylírovaná a navoněná kokosová
b) všechna mýdla, jsou-li balená ve
staniolu, ozdobném (etiketova
ném) obalu nebo v ozdobných
kartonech
c) mýdla ve formě figurek, ovoce a
jiných plodů

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

nehledíc
na cenu

1067

Způsob
zdanění

u výrobce

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. S85.

1068

Běž.
pol.

sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena rozhodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

Připomínka:
Za ozdobný (etiketovaný) obal se ne
pokládá papírový obal, který jest opa
třen jenom firmou, výrobní značkou
nebo návodem k použití.
203

638

Voskové zápalky

204

639

Květiny, figury, ovoce a jiné plody
z vosku nebo ceresinu

205.

641

XXVIII. Zápalné zboží.
Všechno zboží ohněstrojné

Připomínka:
Pouhé hřbety z přírodní kůže a z imi
tace přírodní kůže nečiní z knihy pře
pychový předmět.

208

648

649

Umělecké reprodukce k ozdobě stěn,
barevné i tonové (jednobarevné) na
papíru nebo plátně, zhotovené tiskem
Obrazy, lepty, kresby umělců-malířů,
nehledíc na materiál, na němž obrazy
a kresby jsou zhotoveny

u výrobce

))

Jí

i)

}f

K pol. 204:
Stran škrabošek
(masek) z papí
ru, potažených
voskem nebo ceresinem, viz pol.
77.

XXIX. Literární a umělecké
předměty.
Knihy vázané v deskách z přírodní
kůže nebo v deskách, přírodní kůží po
tažených, jsou-li vyzdobeny velmi
jemnými hmotami nebo vystrojeny
drahými kovy, knihy vázané v de
skách z velmi jemných hmot nebo
v deskách takovými hmotami potaže
ných, pak všechny knihy vázané v de
skách vystrojených drahými kovy

206

207

nehledíc
na cenu

K pol. 20G:

V ■

Viz také pol. 81

a 97.
'

Jf

}*

»

v

f)

i)

K pol. 208: _
Stran výše dané
viz § 28,
č. 2., zák.

Připomínka:
Sem náležejí jak původní díla umělců
tak i kopie umělci ručně zhotovené.
209

648

Fotografie:
a) fotografie omalované barvami
nebo zhotovené uhlotiskem, gumotiskem, platinotypií, olej otiskem,
bromolej otiskem a olejotiskovým
přetiskem

1

Sbírka zákonů a nařízení, č. Í85.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Cena roz
hodná pro
přepychovou
povahu
předmětu

Druh předmětu

b) fotografické reprodukce umělec
kých děl a všechny obrázky ste
reoskopické

nehledíc
na cenu

c) jiné fotografie původní i zvětšeni
ny, přesahující bez paspartout
(obruby) velikost 30X40 cm

Způsob
zdanění

u výrobce

J3

Připomínka:
Fotografie filmových scén, sloužící
za reklamní vzorky pro půjčovny fil
mů nebo biografy, nepodléhají přepy
chové dani.
d) semiemaily, t. j. fotografie do
šperků
651

1069

Připomínky:
1. Sochy, poprsí, zvířecí figury, re
liéfy ze dřeva, kamene nebo kovu
jsou, nehledíc na jejich velikost,
zařáděny jakožto přepychové zboží
do položek 117, 123, 135, 153 a 164.

✓

2. Lité náhrobní kříže železné nepod
léhají přepychové dani.
3. Stran výše daně z pomníků k veřej
ným účelům viz § 28, č. 2., zák.
í

Poznámka

Sbírka zákonů a nařízení, č. 185.
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B. Seznam
přepychových výkonů, podrobených dani podle hlavy II. zákona ze dne
21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n.
Běž.
pol.
sez.

Druh výkonu

Způsob
zdanění

Pronájem zařízených pokojů:
a) v hostincích, hotelích a pánsích,
b) k přechodnému pobytu v domech soukromých,
činí-li nájemné v případech pod a) a b) uvedených za den nebo
přenocování:
1. v místech s méně než 20.000 obyvateli za pokoj s 1 postelí více
než 20 Kč, za pokoj s více postelemi více než 35 Kč;
2. v místech ostatních za pokoj s 1 postelí více než 30 Kč, za pokoj
s více postelemi více než 40 Kč.
Připomínka:
Za přechodný pobyt považuje se pobyt, trvající nejdéle 3 měsíce. Ne
záleží na tom, děje-li se pronájem zařízených pokojů po živnostensku
čili nic a provádějí-li jej podnikatelé či nepodnikatelé- (soukromníci).
Z daňového základu nesmí býti vyloučena obecní dávka z přechodného
ubytování cizinců a úplata za posluhu, osvětlení a jinaké vedlejší vý
kony s pronájmem pokoje přímo souvisící; úplata za otop až 5 Kč
a úplata za stravu smí však býti vyloučena z daňového základu. Pro
nájem zařízených pokojů ústavy pro nemocné a rekonvalescenty ne
podléhá přepychové dani. Rovněž nepodléhá přepychové dani pro
nájem zařízených pokojů v hostincích, hotelích, pensích i soukromých
domech v těchto lázeňských místech:
v Čechách:
v Bechyni, Bělohradu, Bělovsi, Bílině-Kyselce, Bohdanči, Brandýse
n. O., Doubí, Frant. Lázních, Houštce, Sv. Jáchymově, Janských Láz
ních, Karlbvých Varech, Klášterci n. O., Krondorfu-Kyselce, Kynžvartu, Kysiblu-Kyselce, Letinách, Mar. Lázních, Marketiných Lázních,
Mšeném u Budyně n. O., Nové Vsi (Konstantinových Lázních), Podě
bradech, Teplících-šanově, Velichovkách,
na Moravě a ve Slezsku:
v Jánském Pramenu, Luhačovicích, Rožnově, Cukmantlu, Frývaldově,
Gráfenbergu, Karlově- pramenu a Dolní Lípové,
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi:
v Bardiově, Belanských kúpelích, Beluši, Brusně, Gánovcích, Herlanech, Chyžném, Kežmarských žlebech, Korytnici, Lipovci, Lubochni,
Lubovni, Lúčkách, Madarovcích, Matliare, Nižném Smokovci, Nové

u pronaj imatele

