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Sbírka zákonů a nařízení

Částka 28. Vydána dne 10. dubna 1925.

Obsah: 59. Nařízení, kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný 
vládním nařízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.

59.

Vládní nařízení 
ze dne 4. dubna 1925,

kterým se částečně mění seznam přepycho
vých předmětů a výkonů, vydaný vládním na
řízením ze dne 29. srpna 1924, ě. 185 Sb. z. a n.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 26, odst. 1., zákona ze dne 21. prosince

1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani 
přepychové:

§ 1.
Položky 12, 13, 14, 31, 34, 35, 47, 60, 62, 

66, 70, 72, 76, 80, 85, 110, 119, 150, 157, 160, 
161, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 173, 187, 
195 až 198, 201 a 202 seznamu přepychových 
předmětů, vydaného vládním nařízením ze 
dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n., se po
změňují a budou zníti:

Běž.
pol.
sez.

Čís.

cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

12 54 Okrasné květiny uřezané, čerstvé:
orchideje, krotony, citlivky (mimosy), 
pestrolisté draceny, jakož i soupravy 
z těchto květin nehledíc 

na cenu
u výrobce

Připomínka:
Za soupravu se považují věnce, kytice 
a girlandy, zhotovené výhradně nebo 
částečně z těchto květin.

13 55 Okrasné listoví a ratolesti, a to pal
mové, vavřínové, cycasové, myrtové, 
magnoliové a kameliové:

a) čerstvé

1

b) barvené, lakované, stříbřené, zla
cené, bronzované, napuštěné neb 
jinak upravené

t

'
45



406 Sbírka zákonů a nařízení, c. 5S.

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

c) soupravy, zhotovené výhradně z li
stoví a ratolestí, uvedených pod a) 
a b), aneb ve spojení s květinami, 
uvedenými v pol. 12

d) soupravy přepychového listoví a 
ratolestí s jinými květinami než 
jsou uvedeny v pol. 12

nehledíc 
na cenu

pri cene 
nad 100 Kč

u výrobce

99

14 56 Okrasné živoucí květiny a rostliny: 
orchideje, kamelie, tuberosy, krotony, 
pestrolisté draceny, begónie rex, cala- 
die, araukarie, smokvoně (fíkusy), 
jiné květiny skleníkové (t. j. květiny, 
které se celoročně pěstují pod sklem), 
všechny druhy palem, vavřínů a jem
né zeleně 99 99

-
Připomínky k pol. 12, 13, 14:

1. Přepychové dani jest podrobena 
celková cena, tudíž u květin a 
rostlin živoucích také cena nádob, 
u uřezaných květin a rostlin a při 
soupravách také cena vedlejších 
při úpravě použitých pomůcek, 
jako drátů, manžet, stuh, košíků, 
jardinier a pod.

2. Za výrobce se pokládá, kdo zmí
něné květiny a rostliny pěstuje 
nebo barvením, lakováním, stří
břením, zlacením, bronzováním, 
napouštěním nebo jinak upravuje.

31 198 Výšivky a applikace na bavlněných 
tkaninách ručně zhotovené:

a) kusové zboží (ručně vyšívané nebo 
applikované ucelené kusy), je-li 
průměr nebo šíře vyšívání nebo 
applikace větší než 30 cm,

b) zboží prodávané podle délky, ručně 
vyšívané nebo applikované, jako 
okrajové ozdoby, vložky, galony 
(po obou stranách vyšívané zboží) , 
je-li vyšívání nebo applikace sama 
nebo vyšívaná nebo applikovaná 
látka širší než 6 cm,

nehledíc 
na cenu

99

99

99

K pol. 31:
Stran stanovení 
rozměrů výšivek a 
pojmu výrobce 

viz společné připo
mínky k pol. 31,

84 a 35 sezn.

>



Sbírka zákonů a nařízení, č. 59. 407

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

c) ručně nebo strojně vyšívané nebo 
applikované pokrývky ve výměře:

1. od 1600 cma do 3600 crns

2. přes 3600 cm2 do 14.400 cm2

3. přes 14.400 cm2 do 19.600 cm2

4. přes 19.600 cm2 do 28.900 cm2

5. přes 28.900 cm2 do 32.400 cm2

6. přes 32.400 cm2 do 42.500 cm2

7. přes 42.500 cm2 do 45.000 cm2

8. přes 45.000 cm2 do 54.000 cm2

9. větší než 54.000 cm2

Připomínka:

U pokrývek, zhotovených v celku pro.
2 postele, platí dvojnásobná cenová 
hranice.

při ceně 
nad 80 Kč 

za kus 
při ceně 

nad 150 Kč 
za kus 

při ceně 
nad 220 Kč 

za kus 
při ceně 

nad 400 Kč 
za kus 

při ceně 
nad 500 Kč 

za kus 
při ceně 

nad 600 Kč 
za kus 

při ceně 
nad 650 Kč 

za kus 
při ceně 

nad 730 Kč 
za kus 

při ceně 
nad 880 Kč 

za kus

u výrobce

>y

yy

yy

yy

yy

yy.

yy

yy

...

K pol. 31c):

Stran pokrývek 
na postele z ba
vlněných tkanin, 
ozdobených pře
pychovými kraj
kami nebo všitý
mi přepychovými 
motivy, viz pol. 67.

34 2Í1 Krajky a krajkové látky:
a) Krajky šité (venices, bruselské a 

pod.), ucelené kusy i zboží, prodá
vané podle délky

b) ručně pracované krajky valencien- 
ské (ucelené kusy i zboží prodá
vané podle délky)

c) jiné krajky:
1. kusové zboží (ručně pracované 

ucelené kusy), je-li průměr nebo 
šíře kusu větší než 50 cm,

2. zboží prodávané podle délky, ručně 
pracované:

- : j

nehledíc 
na cenu

»

!

yy

yy

yy

K pol. 34:
Stran stanovení 

výměry krajek a 
pojmu výrobce 
viz společné při
pomínky k pol. 31, 

34 a 35 sezn.



408 Sbírka zákonů a nařízení, č. 5S1-

Běž.
pol.

Čís.
cel.

Cena roz-

Druh předmětu
hodná pro 

Dřepvchovou Způsob
Poznámka

povahu zdanění
sez. saz. předmětu

a) vložky polštářové z příze č. 12/2- nehledíc
u výrobce25/2, jsou-li širší než 15 cm, na cenu

b) jiné zboží, je-li širší než 12 cm, 
d) pokrývky z krajek ručně nebo

fl 99

strojně pracovaných ve výměře:

1. od 2500 cm2 do 3600 cm2 při ceně 
nad 125 Kč

V

za kus
2. přes 3600 cm2 do 14.400 cm2 při ceně 

nad 250 Kč
V

za kus
3. přes 14.400 cm2 do 19.600 cm2 při ceně 

nad 370 Kč
V

za kus
4. větší než 19.600 cm2 při ceně 

nad 550 Kč
■ 1

V

za kus
Připomínky:
1. Přepychové dani nepodléhají kusy,

které nejsou použitelné bez další 
úpravy, jako na př. motivy s hlad
kým okrajem a rámy, nejsou-li 
součástkou jiného hotového kusu, 
na př. záclon, pokrývek a pod.

2. Límce, manžety, chapeaux, fichus
se pokládají za zboží prodávané 
podle délky.

35 212 Výšivky a applikace na lněných tka
ninách :
a) kusové zboží (ručně vyšívané nebo

applikované ucelené kusy), je-li 
průměr nebo šíře vyšívání nebo 
applikace větší než 30 cm nehledíc 99

b) zboží prodávané podle délky, ručně na cenu

vyšívané nebo applikované, jako 
okrajové ozdoby, vložky, galony 
(po obou okrajích vyšívané zboží),
je-li vyšívání nebo applikace sama 
nebo vyšívaná nebo applikované
látka širší než 6 cm V

i c) ručně nebo strojně vyšívané nebo
applikované pokrývky ve výměře:

1. od 1600 cm2 do 3600 cm2 při ceně 
nad 100 Kc

I

j za kus i



Sbírka zákonů a nařízení, č. 59. 409

Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

2. přes 3600 cm2 do 14.400 cm2

3. přes 14.400 cm2 do 19.600 cm2

4. přes 19.600 cm2 do 28.900 cm2

5. přes 28.900 cm2 do 32.400 cm2

6. přes 32.400 cm2 do 42.500 cm2

7. přes 42.500 cm2 do 45.000 cm2

8. přes 45.000 cm2 do 54.000 cm2

9. větší než 54.000 cm2

Připomínka:

U pokrývek, zhotovených v celku pro
2 postele, platí dvojnásobná cenová 
hranice.

při ceně 
nad 185 

Kč za kus 
při ceně 
nad 270 

Kč za kus 
při ceně 
nad 450 

Kč za kus 
při ceně 
nad 560 

Kč za kus 
při ceně 
nad 680 

Kč za kus 
při ceně 
nad 780 

Kč za kus 
při ceně 
nad 830 

Kč za kus 
při ceně 
nad 9^0 

Kč za kus

u výrobce

)>

>>

ji

1 •

47 247

Připomínky k pol. 31, 34 a 35.
. 1. přepychová povaha jest tu, jestliže 

výšivka, applikace nebo krajka 
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 ozdobu 
(výšivku, applikaci, krajku) sám 
zhotovil nebo jinému dal zhotovili 
a j i ve svém podniku dále prodává.

4. Výšivky všech druhů, zhotovené 
řetízkovým stehem, nepodléhají 
přepychové dani.

šátky (též vyšívané a konfekcio-
vané):



410 Sbírka zákonů a nařízení, č. 5@.

Běž.
pol.
sez.

Cis.
cel.
saz.

250
251
255
256
257 
274

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

a) šátky na hlavu

b) šátky na ramena (též t..zv. šály)

c) šátky ověsné (plaidy), jiné než 
uvedené v položce 44 sezn.

pri cene 
nad 150 Kč 

za kus 
při ceně 

had 180 Kč 
za kus 

při ceně 
nad 220 Kč 

za kus

Způsob
zdanění

Poznámka

u výrobce

60 267
268 
269

Klobouky (čepice):

a) pánské a chlapecké klobouky ho
tové všech druhů

při ceně 
nad 100 Kč 

za kus

ff

b) dámské a dívčí klobouky a čepice:

1. negarnované, nezdobené z vlněné 
nebo srstěné plsti

při ceně 
nad 60 Kč 

za kus

»

2. garnované nebo zdobené z vlněné 
nebo srstěné plsti

při ceně 
nad 200 Kč 

za kus

>>

62 272

3. klobouky florentinské, všechny t. 
zv. „Panama11 a „Bankog“, dále 
jiné klobouky z rostlinných pletiv 
mimo klobouky z pletiva tagalo- 
vého, jestliže šíře úpletů neseši
tých nepřesahuje 4 mm,

4. všechny ostatní hotové dámské 
klobouky a čepice

nehledíc 
na cenu

při ceně 
'nad 300 Kč 
! za kus

Připomínka:
Za výrobce se pokládá, kdo dokončuje 
výrobu klobouku (čepice) tak, že jest 
tento způsobilý k používání.

Hotové deštníky a slunečníky z látek 
přepychových nebo zdobené přepycho
vými krajkami nebo přepychovým 
vyšíváním, pak deštníky a slunečníky 
s rukovětmi zcela nebo částečně z ko
sti, rohu, parohu, ebenu, slonoviny, 
želvoviny, perleti, jantaru, gagatu

ff

K pol. 62:
Stran deštníko

vých a slunečníko
vých látek pře
pychových viz pol. 
49 sezn., stran 
deštníků a sluneč
níků, vystrojených



Sbírka zákonů a nařízení, č. 59. 411

R

Čís.
Cena roz-

Běž. hodná pro Způsob
zdaněnípol. cel. Drah předmětu přepychovou

povahu
Poznámka

sez. saz. předmětu

nebo s rukovětmi zlacenými, stříbře- drahými kovy, viz

nými nebo umělecky vyřezávanými nehledíc u výrobce pol. 69 sezn.

- na cenu

Připomínka:
Strojně vykroužené ozdoby nepoklá
dají se za vyřezávání.

.

66 274 Prádlo:

a) prádlo všech druhů z látek pře-
pychových jy yy

b) prádlo všech druhů z látek čá-
stečně hedvábných, aneb z látek, 
které jsou zcela z odpadkového 
hedvábí, }> yy

K pol. 66c):
Stran přepychové-

c) prádlo tělní z jiných látek nepře- ho vyšívání viz
pychových ve spojení s přepycho
vými krajkami nebo s přepycho-

* pol. 31 a 35 sezn., 
stran přepycho
vých krajek viz

vým vyšíváním yy yy pol. 34 sezn.

d) prádlo ložní z látek nepřepycho- K pol. 66d):

vých, vyšívané,. applikované nebo 
spojené s krajkami, a to:

Stran přepycho
vých pokrývek viz 
pol. 31c), 34d) a 

35c) sezn.
1. malé kusy (polštáře) :

a) z látek bavlněných při ceně . 
nad 180 Kč

yy

za kus

b) z látek lněných při ceně 
nad 220 Kč

yy

za kus
2. velké kusy (svrchnice, kapny,

piumeau atd.) :
a) z látek bavlněných při ceně 

nad 300 Ké
yy

b) z látek lněných
za kus 

při ceně yy

nad 450 Kč
za kus

3. celá souprava (8 malé kusy a ■ 1
velký kus) :
a) z látek bavlněných při ceně yy

i

b) z látek lněných
840 Kč 

při ceně 
nad

i 1100 Kč

yy



412 Sbírka zákonů a nařízení, č. 5®J.

Běž.
pol.

Čís.
cel.

Cena roz-

Druh předmětu
hodná pro 

přepychovou 
povahu

Způsob
zdanění

Poznámka
sez. saz. předmětu

Připomínka:

U prádla, zhotoveného v celku pro
2 postele, platí dvojnásobná cenová 
hranice.

-

70 276 Kartácnické zboží, vystrojené ebenem, 
slonovinou, želvovinou, perletí, janta
rem, gagatem, imitacemi těchto před
mětů nebo obecnými kovy, jemně le
štěnými, niklovanými, zlacenými nebo 
stříbřenými nehledíc u výrobce

na cenu
Připomínka:
Kartáče s dřevěným hřbetem černě 
nebo bíle lakované, kartáčky na zuby 
s celuloidovou imitací a štětce s nik
lovou nebo niklovanou svorkou ne
podléhají přepychové dani.

-

72 281 úplety na klobouky ze slámy a jiných K pol. 72:

rostlinných pletiv mimo pletiv taga- 
lových, jestliže šíře úpletu nepřesa-

Stran přepycho
vých slaměných 

klobouků viz pol.
huje 4 mm, pak porty z takových 
úpletů sešité 99 99

60 sezn.

76 299 Ozdobné zboží a hračky: 

a) manžety na kytice, atrappý a
ozdobné náplňové schránky na cu
krovinky 99 99

b) hračky z papírové hmoty nebo
z lisované lepenky, z vaty nebo 
jiných látek textilních při ceně 

nad 30 Kč
•9

za kus
80 300 Alba a památníky všech druhů též

rozložené:
a) vázané v přírodní kůži nebo v hed-

nehledícvábném sametů nebo plyši 99

na cenu
b) jinak vázané při ceně 

nad 50 Kč
99

za kus
85 309 Tenisové a jiné sportovní míče, koule

310 pro kuželníky nehledíc 99

na cenu
110 354 Opracované hole: K pol. 110:

a) s rukovětmi zcela nebo částečně Stran holí lyžař-

z kosti, rohu, parohu, ebenu, slono-
1



Sbírka zákonů a nařízení, č. 5@. 413

Běž.
pol.
sez.

119

150

Cis.

cel.
saz.

362

473

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

viny, želvo viny, perleti, jantaru, 
gagatu nebo s rukovětmi zlacený
mi nebo stříbřenými nebo umě
lecky vyřezávanými

b) úplně nebo částečně opletené nebo 
opředené předivy nebo střevovými 
strunami

c) všechny hole vycházkové, které 
nepodléhají již dani podle odst. a) 
nebo b) této položky,

Kulečníky a tága:

a) kulečníky a tága z mimoevrop
ských dřev nebo mimoevropským 
dřevem zevně dýhované

1;) kulečníky jemně vyřezávané nebo 
vykládané

Připomínky:
1. Imitace vyřezávaných ozdob, zho

tovené tlačením (lisováním), vy- 
kroužením, nebo jiným mechanic
kým způsobem, dále okrasy pouze 
soustruhované nedodávají kuleč
níku přepychové povahy.

2. Jednoduché vykládání rovnými 
linkami nečiní předmět přepycho
vým.

Zbraně:
a) dýky, kordy, fleurety, rapíry 

všech druhů a všechny ostatní 
sečné a bodné zbraně, jsou-li po
niklované, ryté nebo damasceno- 
vané

b) střelné zbraně ruční všech druhů 
a jejich součástky

Připomínka:
šavle, zhotovené podle předpisu pro
vojsko, četnictvo nebo policii, nepod
léhají přepychové dani.

nehledíc 
na cenu

pri cene 
nad 30 Kč 

za kus

nehledíc 
na cenu

Způsob
zdanění

u výrobce

Poznámka

ských viz pol. 112 
sezn., stran holí, 
vystrojených dra
hými kovy, viz 

pol. 126'sezn.

K pol. 119:
Stran pojmu mi

moevropských 
dřev viz připom. 
ke skup. XV. sezn.

K pol. 150:
Stran zbraní zla
cených nebo stří
břených nebo spo
jených s velmi 
jemnými hmotami 
viz pol. 157 sezn.



414 Sbírka zákonů a nařízení, č. 50-

Běž.
pol.

Čís.
cel. Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou
Způsob

Poznámka
saz. povahu zdanění

šez. předmětu *

157 485 Jiné zboží ze železa, zlacené, stříbřené
486 nebo spojené s jemnými nebo velmi
445 jemnými hmotami nebo velmi jemně

opracované:

a) železné hole s ruko větrní zcela ne- K pol. 157a):

bo částečně z kosti, rohu, parohu, 
ebenu, slonoviny, želvoviny, per-

Stran holí, vystro
jených drahými 
kovy, viz pol. 126

leti, jantaru, gagatu nebo s ruko- 
větmi zlacenými nebo stříbřenými 
nebo umělecky vyřezávanými nehledíc u výrobce

sezn.

b) zbraně a galanterní zboží, jsou-li na cenu
zlacené, střibřené, nebo ve spojení 
s velmi jemnými hmotami J9

c) drobné předměty ze železa, samo-
statně použitelné, jsou-li zlacené, 
stříbřené nebo spojené s velmi 
jemnými hmotami jako zapalo
vače, násadky na tužky (crayony) 
a na psací péra, tabatěrky, bon
boniéry, dámské taštičky, kapesní 
kalamáře, peěetítka, pouzdra na 
doutníky a cigarety, náprstky, tě
žítka, zvonky na stůl, kalamáře na 
stůl atd. li ii

160 509 Drobné ozdobné předměty, samostat-.
520 ně použivatelné, jsou-li jemně opra-
522 cované, zlacené, stříbřené nebo spoje-
517 né s velmi jemnými hmotami, jako za

palovače, násadky na tužky (crayony) 
a na psací péra, tabatěrky, bonbo
niéry, dámské taštičky, kapesní kala
máře, pečetítka, pouzdra na doutníky 
a cigarety, náprstky, těžítka, zvonky 
na stůl, kalamáře na stůl atd.

i) )>

Připomínka:
Přepychové dani nepodléhají předmě
ty z olova a ze slitin olova s antimo-
nem.

161 511 Galanterní zboží (drobnůstky a toi-
520 letní předměty), jako ozdobné a toilet- 

ní krabice a skřínky, kasety, rámečky
a stojánky na podobizny a na alba, 
sošky a malé figurky, poprsí, skřínky 
a košíčky na šití, broušená zrcátka 
v ozdobných rámcích, těžítka s figu-
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Běž.
pol.

Čís.
cel. Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

Dřeovchovou
Způsob

Poznámka
saz. povahu zdanění

sez. předmětu

rami a jiné menší předměty, jichž:se 
užívá k výzdobě stolků, etagérů a 
skříní nehledíc u výrobce

na cenu
Připomínka:
Přepychové dani nepodléhá galanter- 
ní zboží z olova a ze slitin olova s an
timonem.

163 514 Osvětlovací předměty všech druhů: K pol. 163:
Stran elektrických

člZi a) nejvýše pro 2 světla při ceně v drobném lustrů a jiných
522 nad 250 Kč prodeji osvětlovacích
651 b) nejvýše pro 4 světla při ceně »

předmětů viz pol. 
170 sezn.

nad 500 Kč
c) nejvýše pro 6 světel při ceně

nad 750 Kč
d) pro více než 6 světel nehledíc

Ozdobné předměty, jako náhrobní de-
na cenu

164 516
až korace, zábradlí, reliefy, sochy, po-

522 prší, zvířecí figury, schránky na ho-
651 diny, kuřácké a psací soupravy, vásy, 

květináče, zámky, věšáky, vitrážové 
tyče, emblemy a plakety, medaile a 
pod. z cínu, mědi, niklu nebo ze směsí 
těchto kovů, jako z mosazi, bronzu, 
alpaky, argentanu, alfenidu, nového 
stříbra, čínského stříbra a pod. nebo 
z britanského kovu, nebo uvedenými 
kovy nebo jejich směsmi plátované, 
jsou-li tyto předměty jemně opraco
vané, ciselované, ryté, kované, tepané, 
zlacené, stříbřené nebo spojené s vel
mi jemnými hmotami, )) u výrobce

Připomínka:
Kování na nábytek a dveře nepodléhá 
přepychové dani.

165 515 Rakve:

517 a) ze zinkového plechu při ceně >>
522 nad 1300 

Kč za kus i
b) z jiných obecných kovů nehledíc : »

na cenu
167 517 Nádobí, stolní a kuchyňské potřeby

518 z mědi, niklu nebo ze směsí těchto ko-
519 vů, jako z mosazi, bronzu, alpaky, ar-
522 gentanu, alfenidu, nového stříbra, ,

I i
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Běž.
pól.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychov-ou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

čínského stříbra, pakfongu nebo z bri- 
tanského kovu, nebo uvedenými kovy 
nebo jejich směsmi plátované:
a) samovary (čajníky), příbory, sou

bory a soupravy celé nebo jednot
livé jejich součástky, chladiče ví
na, bowle

b) ostatní nádobí, stolní a kuchyň
ské potřeby, jako cedníky, misky, 
tácy, sypátka, tabulové stojany, 
slánky, cukerní porce, košíčky, 
karafinky, mlýnky na kávu nebo 
koření, stolní lopatky a kartáče, 
lopatky na dorty, různé nádobky 
a pod.

P ř ip o mí nká:
Přepychové dani nepodléhají:

1. jídelní příbory (lžíce, vidličky, 
nože, lžičky, naběračky);

2. nádobí stolní a potřeby kuchyňské 
z mosazného nebo měděného ple
chu, nejsou-li zlacené nebo stří
břené, vyjma však předměty, uve
dené k bodu a) ;

3. kuchyňské nádobí (hrnce, kotle, 
kastroly, pánve, poklice, lisy, pe
káče), hmoždíře, mlýnky na kávu 
a koření, karafinky, omáčníky, 
šálky, mísy na polévku a na pe
čeně, mísy k obsluze, talíře na po
lévku a pokrmy, konvice na mlé
ko, smetanu, kávu a pod., košíčky 
a stojany na pečivo nebo ovoce, 
stojany na lžičky, tácy z niklu 
nebo ze směsí mědi nebo niklu 
v jednoduchém provedení, také 
postříbřené, nejsou-li ve spojení 
s přepychovým sklem.

nehledíc 
na cenu

při ceně 
nad 120 Kč 

za kus

u výrobce

170 522
542
486
651

Elektrické osvětlovací předměty všech 
druhů:

a) nejvýše pro 2 světla

b) nejvýše pro 4 světla

při ceně 
nad 250 Kč 
při ceně 

nad 500 Kč

1

v drobném 
prodej i

í
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Čís.Běž.
pol. cel.
sez. 1 saz.

171 543

Druh předmětu

c) nejvýše pro 6 světel

d) pro více než 6 světel

Elektrické hračky všech druhů

Cena roz
hodná pro [ 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

pri cene 
nad 750 Kč 
nehledíc 
na cenu

v drobněni: 
prodeji |

u výrobce

Připomínka:
Dani přepychové nepodléhají t. zv. 
dětská kina, osvětlovaná jednoduchou 
žárovkou.

173 517
518 
520 
až 
522 
539

pozn.
540
až
543
550
553
554 
574 
320

Motorová vozidla a jejich součástky:

a) osobní automobily, chassis a mo
tory k osobním automobilům, kte
ré mají větší obsah válců než 
1-95 litru, karosserie k takovýmto 
automobilům a velké elektrické 
garnitury

b) motorová jízdní kola (motocykly)
1 s přívěsnými vozíky a motory j 
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

P ř i p o m í n k y:
1. Okolnost, že jde o vozidlo, chassis í 

nebo karosserii, přepychové dani 
nepodléhající, musí býti vykázána
u výrobce nebo hned při dovozu 
úředním potvrzením (typovým vy
svědčením), které musí obsaho
vali počet válců, jejich vrtání a 
zdvih; ověřený opis typového vy
svědčení uschová výrobce nebo 
celní úřad jako doklad k účelům 
kontrolním.

2. Autobusy a sanitní automobily 
nepodléhají přepychové dani.

3. Za velké garnitury se pokládají 
dynamo-elektrické přístroje, vy
kazující větší počet watt než 80, 
elektrické spouštěče, vykazující 
větší počet koňských sil než 0 8,
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Běž.
pol.

Čís.
cel. Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou Způsob
Poznámka

saz. povahu zdaněnísez. předmětu

a elektrické reflektory s větším 
průměrem světlosti než 200 mm.

187 575 Kinematografické přístroje promítací 
s objektivovou objímkou v průměru 
do 42-5 mm, nepřesahuje-li váha celé 
soupravy 20 kg, kondensátorové čoč
ky do 60 mm průměru, kinemato- ; 
grafické přístroje přijímací na nej
výše 40 m filmů nehledíc u výrobce

na cenu
Připomínka: .

Za soupravu se pokládá: objektiv, 
event. další objektiv pro diapositivní 
projekci, kondensor, mechanism, svě
telná komora, ochranné bubny, 3 cív
ky (2 pevné a 1 rozkládací), motorek, 
lampa a deska nebo stůl. Skříň ' se 
k soupravě nepočítá. Dodávka nebo 
dovoz neúplné soupravy podléhá dani, 
neprokáže-li dodavatel nebo dovozce, 
že úplná souprava váží více než 
20 kg.

195 589 Francouzské cestovní budíky yy yy

196 589 Hodiny všech druhů (nástěnné, stol-
při ceněaž ní a stojací) yy

198 nad 450 Kč
Připomínky k pol. 196 až 198:

1. Kontrolní aparáty, opatřené ho-
dinovými stroji, hodiny uliční a 
věžní nepodléhají přepychové
dani.

2. U elektrických hodin nástěnných
zvyšuje se uvedená cenová hra
nice o 100 Kč.

201 631 Voňavky hotové, vonné látky a směsi
až k výrobě voňavek; kosmetické a taj-

633 né prostředky jako líčidla, pudry.
152 oleje, vody a barviva na vlasy a vou-
154 sy, prostředky pro vzrůst vlasů a

I

155 vousů nebo zbavení chloupků, toiletní 
pomády, toiletní masti a toiletní tu
ky, vonná vykuřovadla (kromě ka
didla), prostředky k navonění kou
pelí nebo úst, mandlové otruby, kos-
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Běž.
pol.
sez.

Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu

Cena roz
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

Způsob
zdanění

Poznámka

metická mýdla ke krášlení pleti a 
všechno ostatní voňavkářské a kosme
tické zboží, pokud není podle násle
dující připomínky vyjmuto z přepy
chové daně

Připomínka:

nehledíc 
na cenu

u výrobce

Přepychovým zbožím nejsou: krémy 
a mýdla k holení, dětská pěnová 
mýdla, holicí kamínky neparfumo- 
vané, zasýpací prášky, zubní krémy, 
pasty a prášky na zuby, ústní vodič- 
ky, francovka a desinfekční prostřed
ky (jako odorit, odoform, perolin 
atd.).

202 633 Jemná mýdla:
637 a) mýdla pylírovaná navoněná mýd

la kokosová a tekuté mýdlo navo-
něné 11

b) všechna mýdla, jsou-li balena ve 
staniolu, ozdobném obalu nebo 
v ozdobných kartonech fl li

**• c) mýdla ve formě figurek, ovoce a 
jiných plodů li 11

Připomínka:

'

Za ozdobný (etiketovaný) obal se ne
pokládá obal, který jest opatřen jen 
firmou, výrobní značkou nebo návo
dem k použití.

§ 2.
Podnikatelé, kteří mají v době, kdy toto 

nařízení nabude účinnosti (§ 3) na skladě 
zboží, jež teprve tímto nařízením bylo pro
hlášeno za zboží přepychové, musí o této zá
sobě poříditi do 14 dnů po dni, kdy nařízení 
nabude účinnosti, inventuru podle tohoto dne; 
výsledek inventury zapíší jako první položku 
do předepsaného zásobníku a oznámí v téže 
lhůtě příslušnému finančnímu úřadu I. sto
lice. Podnikatelé, kteří nejsou výrobci, zdaní 
tuto zásobu až v drobném prodeji 10%ní pře
pychovou daní; jestliže však jde o předměty 
zdaňované u výrobce, který tyto předměty 
sám vyrobil nebo z ciziny dovezl, zdaní se při 
dodávce 12%ní daní již u zmíněného výrobce.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti 14 dní po 
vyhlášení. Provedení jeho ukládá se ministru 
financí.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Dolanský v 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v.

Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Stříbrný v. r.

r.

r.
Dr. Markovič v. r.

Stárni UskíUn.M v rraze.


