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Obsah: 87. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb. z. a n., kterým se mění
některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty).

87.
Vládní nařízení
ze dne 28. dubna 1925,
jtinž se provádí zákon ze dne 3,jdubna 1925,
č. 54 Sb. z. a n., kterým se mění některá usta
novení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací
karty).
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb.
z. a n., kterým se mění některá ustanovení
o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty):
I. Z p ů s o b z a p r a v o v á n í poplatků,
jichž výměra, stanovená záko
nem, převyšuje 50 Kč.
§ IPoplatky stanovené v § 6 zák. se zapravují
kolky.
2.
(') Poplatek za jmenování notáře (veřej
ného notáře) se zapraví tak, že se kolky, do
dané notářem, nalepí před složením přísahy
na protokol, sepsaný u vrchního zemského
soudu nebo u delegovaného sborového soudu
I. stolice o složení přísahy notářovy, na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi na protokol,
sepsaný u příslušného sborového soudu o slo
žení přísahy veřejného notáře, a to mimo text,
a znehodnotí úředním razítkem soudu, u něhož
se přísaha koná.
(2) Při přeložení notáře (veřejného notáře)
do obvodu jiného sborového soudu jest pří
slušný soud (odst. 1.) povinen dříve, než za7-1 Jyhlášku P°dle § 17 notářského řádu č.
70/1871 ř. z. nebo podle § 15 zák. čl.

XXXV/1874 o veřejných notářích, vyzvati
notáře (veřejného notáře), aby kolky, k zapravení poplatku potřebné, dodal; kolky se
pak nalepí před konečným vyřízením na po
dání, kterým notář žádá, aby mu vrchní
‘zemský soud určil den k zahájení činnosti
v novém působišti, na Slovensku a v Podkar
patské Rusi na podání, kterým veřejný notář
oznamuje sborovému soudu dobu, kdy otevřel
svou kancelář, a znehodnotí úředním ra
zítkem.
(3) Za přeložení notáře (veřejného notáře)
na jiné místo v obvodu sborového soudu, pro
nějž byl ustanoven, poplatek se neplatí.
§ 3.
(!) Poplatek za ustanovení sensálem pro
určitý obvod v cechách, na Moravě a ve
Slezsku se zapraví tak, že se kolky, dodané
sensálem, nalepí před složením přísahy nebo
slibu na protokol, sepsaný u zemské správy
politické o složení přísahy nebo slibu sensálova, a to mimo text, a znehodnotí razítkem
úřadu, u něhož se přísaha (slib) koná.
(2) žádá-Ii sensál za ustanovení pro jiný
obvod v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
vyzve ho zemská správa politická dříve, než
ho o vyřízení uvědomí, aby potřebné kolky
dodal; kolky se pak před konečným vyřízením
nalepí na podání, kterým o ustanovení pro
jiný obvod bylo žádáno, a znehodnotí úředním
razítkem.
(s) Kolky, potřebné k zapravení poplatku
z ustanovení bursovních dohodců (sensálů)
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, vyžádá
od strany bursa, když jmenování bursovním
dohodcem (sensálem) schválil bursovní komi
sař ; kolky se nalepí před vydáním dekretu na
příslušnou' žádost a znehodnotí razítkem
bursy.
56
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' § 4.
Kolky, potřebné' k zapravení poplatku za
udělení oprávnění (autorisaci) civilního tech
nika, vyžádá od žadatele úřad autorisaci po
volující, když zjistil, že žádosti lze vyhověti,
nalepí je před konečným vyřízením na přísluš
nou žádost a znehodnotí úředním razítkem.
§ 5.
Kolky, potřebné k zapravení poplatku za
přiznání názvu „inženýr” (vlád. nař. č.
411/1921 Sb. z. a n. a §§ 3 a 5 cis. nař.
130/1917 ř. z.), vyžádá od žadatele minister
stvo veřejných prací, když zjistilo, že žádosti
lze vyhověti, nalepí je před konečným vyří
zením na příslušnou žádost a znehodnotí úřed
ním razítkem.
§ 6.
Kolky, potřebné k zapravení poplatku za
zápis do seznamu advokátů, se nalepí do se
znamu a znehodnotí razítkem příslušné advo
kátní komory a v Podkarpatské Rusi razít
kem presidia soudní stolice v Užhorodě před
provedením, zápisu.
§ 7.
(1) K znehodnocení kolků, stanovenému
v předcházejících paragrafech, jest použiti ra
zítka černé barvy a dbáti toho, aby otisk
razítka přesahoval s kolku na papír.
(2) O aktech poplatných podle ustanovení
§ 6 zák. jsou příslušné orgány (úřady, soudy,
advokátní komory, bursy) povinny vésti ke
kontrolním účelům zvláštní seznamy, v nichž
se jednotlivé poplatné akty krátce vyznačí
(uvedením jména, příjmení a bydliště strany,
pak exhibitního čísla) s podotknutím, zdali
a jaký poplatek byl zapraven.
II.

Poplatky za úschovu soud
ních deposit.
§ 8.
t1) Za úschovu, jakož i za úschovu a správu
cenných papírů, vkladních knížek a listin j sou
strany vzhledem k ustanovení § 12, odst. 1.,
zák. ve spojení s ustanovením § 13 vlád. nař.
č. 108/1924 Sb. z. a n. povinny zapravovati
soudním schovaeím úřadům za každé třebas
i jen započaté pololetí tyto poplatky:
1. Za úschovu cenných papírů,
vkladních knížek a jiných listin s pe
něžitou hodnotou ................ 3/80/0o
hodnoty, nejméně................................. 2 Kč;
při listinách bez udané hodnoty za kus 1 Kč.

2. Za úschovu a správu státních
cenných papírů s hodnotou do 1.000 Kč 50 h;
od 1.000 Kč ......................................... 1/4°/oo
hodnoty, nejméně................................. 1Kč;
za úschovu a správu státních cenných
papírů s hodnotou do 200 Kč pro poručence a opatrovance .......................
20 h.
3. Za úschovu a správu ostatních
cenných papírů a vkladních knížek
hodnoty do 1000 Kč............................. 1 Kč ;
od 1000 Kč ............................................ 3/8°/oo
hodnoty, nejméně................................. 2 Kč;
za úschovu a správu, ostatních cen
ných papírů a vkladních knížek hod
noty do 200 Kč pro poručence a opa
trovance ...................................................
30h.
4. Dosahuje-li depositum 1,000.000
Kč, za úschovu a správu státních cen
ných papírů ....................
VsVooostatních pak cenných papírů a vklad
ních knížek ........................................... V-iVoo
hodnoty.
5. Za výherní listy, prémiové ku
pony a talony za kus . . .........................
50h.
(2) Pokud jde o úschovu peněz a skvostů,
zůstávají dosavadní sazby nezměněny.
III. Vybírání kvitančního a
smluvního poplatku při ú h r ad á c h ze státních pokladen.
§ 9.
Podniky a ústavy státem spravovanými
(§§ 13 a 14 zák.) se rozumějí takové podniky
a ústavy, které stát spravuje na vlastní účet.
§ 10.
Ustanovení o tom, zdali a kdy se má podle
pokladních předpisů při úhradách peněžitých
částek požadovali kvitance, jsou §em 13 zák.
nedotčena.
§ 11.

t1) Při úhradách peněžitých částek hoto
vými přímo je pokladna úhradu provádějící
povinna vydati příjemci, požádá-li o to při
výplatě, kolkuprosté úřední stvrzení o tom,
že a kolik bylo po rozumu ustanovení §§ 13
a 14 zák. z částky vyplacené hotovými sra
ženo; toto stvrzení budiž opatřeno úředním
razítkem a podpisy úředníků, kteří jsou podle
platných ustanovení oprávněni za pokladnu
podpisovati.
(2) V místnosti, kde se výplata peněžitých
částek hotovými koná, budiž obecenstvo vy
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hláškou na vhodném místě připevněnou upo
zorněno, že se při úhradách podle §§ 13 a 14
zák. poplatky srážejí a že pokladna písemně
stvrdí, že a jaké poplatky srazila, jestliže pří
jemce při výplatě o to požádá.
§ 12.

t1) Bylo-li shledáno, že poplatky uvedené
v §§ 13 a 14 zák. při úhradě sraženy nebyly,
budiž o tom učiněno oznámení bernímu úřadu
(v Praze a Brně úřadu pro vyměřování po
platků), v jehož obvodu jest pokladna, která
opominula poplatky sraziti; poplatky přede
píše pak finanční úřad platebním rozkazem.
(2) V oznámení jest uvésti přesnou adresu
příjemcovu, příslušnou pokladnu, den úhrady,
kolik bylo vyplaceno a zač, dále o jaký po
platek jde (smluvní, kvitanční) a konečně
podle jaké sazby a v jaké výši poplatek měl
býti sražen.
(s) Funkcionáři, kteří opominuli poplatky
při úhradě sraziti, jakož i ti, kdož shledanou
závadu neoznámili, podléhají disciplinárním
trestům.
§ 13.
K smlouvám dodacím o pracích po rozumu
§ 14 zák. nenáležejí smlouvy o službách stá
lých nebo opětovaných (§§ 1 a 2 zák.
č. 295/1921 Sb. z. a n.).
§ 14.
Veškeré listiny, sepsané o smlouvách v § 14
zák. uvedených, nutno za účelem kontroly
ohlásiti v opise příslušnému finančnímu úřadu
ve lhůtě a způsobem stanoveným všeobecnými
poplatkovými ustanoveními o ohlašování po
platných případů. Ohlašovací povinnost má
úřad nebo podnik (ústav) státní neb státem
spravovaný; pokud by však se zřetelem k usta
novení § 39 popi. zák. nebo § 54 popi. pravidel
byla taková listina podrobena samostatnému
poplatku, mají ohlašovací povinnost v mezích
platných zákonných ustanovení obě smluvní
strany.IV.
IV. Kolkování podání, listin
a spisů, skládajících se z jed
notlivých listů.
§ 15.
(!) Úleva poskytnutá v § 22 zák. se vzta
huje též na poplatky v řízení soudním.
(2) Na. obchodní knihy, účty a vůbec na
písemnosti, při nichž pevný poplatek za druhý

arch nečiní více než 1 Kč, se ustanovení § 22
zák. nevztahuje.
V. Používání ú ř e .d n í c h b-1 a n k e t ů.
§ 16.
Promesní blankety.
(1) Dosavadní dvoukorunové úřední blan
kety promesní, jsoucí na skladě u úřadů sklad
ních a prodejních, budou dokolkovány na
částku 5 Kč úředním vtiskem.
(2) úřední promesní blankety, které v den
účinnosti zákona (t. j. dne 8. května 1925)
jsou nepoužity v rukou stran, mohou býti upo
třebeny i potom, musí však býti napřed do
kolkovány na částku 5 Kč obyčejnými kolky,
které se nalepí na přední stranu promesního
blanketu, přepíší na hořejším okraji'dnem,
měsícem a rokem použití a přeškrtnou dvěma
čarami, které se uprostřed kolku protínají
a na papír přesahují.
(s) Nezkažené promesní blankety se nevy
mění.
§ 17.
Dobytčí pasy.
(1) Dobytčí pasy na Slovensku a v Podkar
patské Rusi, opatřené natištěnými kolky
v hodnotě 4 h, 12 h a 20 h a vystavené v době
účinnosti zákona, nutno doplniti na nynější
zákonnou poplatkovou výměru 20 h, 60 h a
1 Kč (§ 7 zák.) obyčejnými kolky tak, že se
kolky nalepí na první stranu listiny pod datum
výstavem na místo určené pro úřední razítko
a znehodnotí tímto razítkem.
(2) Dobytčí pasy s natištěnými kolky
v hodnotě 20 h, 60 h a 1 Kč budou postupně
vydány.
(3) Nezkažené dobytčí pasy se nevymění.
§ 18.
Rybářské lístky.
(!) Rybářské lístky na Slovensku, a v Pod
karpatské Rusi, opatřené natištěnými kolky
v hodnotě 1 Kč a 4 Kč a vystavené v době
účinnosti zákona, nutno doplniti na nynější
zákonnou poplatkovou výměru 3 Kč a 10 Kč
[§ 1, písm. c) a písm. d), zák.] obyčejnými
kolky tak, že se kolky nalepí pod datum vy
stavení na místo určené pro úřední razítko a
znehodnotí tímto razítkem.
(2) Rybářské lístky s natištěnými kolky
v hodnotě 3 Kč a 10 Kč budou postupně vy
dány.
5(r
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(s) ' Nezkažené rybářské lístky se nevy
mění.
§ 19.
Nákladní listy, dopravní lístky, návěští, od
běrné listy a poštovní průvodky.
(1) Po 8. květnu 1925 budou dány do pro
deje nákladní listy s natištěnou kolkovou
známkou za 50 h a za 3 Kc, dále dopravní
lístky a poštovní průvodky s natištěnou kol
kovou známkou za 50 h.
(2) Dosavadních nákladních listů, doprav
ních lístků, návěští a odběrných listů může
býti používáno i po 8. květnu 1925, bude-li
dříve, než se jich použije, kolek na nich dopl
něn na výši stanovenou zákonem nalepením
zvláštních doplňovacích kolků, které budou
vydány v hodnotách po 20 h a 1 Kč 80 h, a
které bude lze koupiti u prodavačů kolků^ a
u prodejních úřadů kolkovních. Dosavadních
poštovních průvodek může býti používáno i po
8. květnu 1925, bude-li na ně nalepena po
štovní výplatní známka za 40 h.
(s) Tyto doplňovací kolky jsou technicky
upraveny právě tak, jak jest uvedeno v § 2
nařízení ze dne 22. prosince 1918, č. 88 Sb. z.
a n., jsou bez podtisku a tištěny na papíře pro
poštovní známky. Doplňovací kolek za 20 h
vydává se v barvě j asně zelené s letopočtem
1919, doplňovací kolek za 1 Kč 80 h v barvě
ohnivě červené s letopočtem 1925.
(4) Doplňovací kolek se nalepí vedle nati
štěné nebo vtištěné kolkové známky a znehod
notí razítkem staničního úřadu v černé barvě,
(5) Skladní a prodejní úřady kolkovní bu
dou vydávati s dosavadními nákladními listy,
dokud budou na skladě, zároveň i příslušné
doplňovací kolky.
(c) Nezkažené blankety nákladních listů,
dopravních lístků a poštovních průvodek se
nevymění.
CO Z prodeje doplňovacích kolků náleží
prodavačům kolků jednotná provise 1%.
VI. Hrací karty.
§ 20.
(1) Ode dne 8. května 1325 smějí býti dány
do oběhu toliko hrací karty .opatřené kolkem
podle § 11, odst. 1.,-zákona.
(2) že kolek z hracích karet byl zapraven,
vyznačí se vtiskem kolkové známky na pří
slušných karetních listech.
(s) Kolková známka, na hrací karty se
skládá ze vnějšího kruhu v modré barvě pro

vedeného v průměru 18-8 mm a ze vnitřního
kruhu téže barvy v průměru 12 mm. Ve vnitř
ním kruhu na červeném podkladě jest znak
českého lva v bílé barvě, pod nímž jsou pí
smena „RČS“ téže barvy. Mezi vnitřním a
vnějším kruhem jest v modré barvě proveden
nápis „Kolek z hracích karet" s arabskou čí
slicí kolkové signety, kterou vtisk byl prove
den, vedle a vyznačena kolková hodnota
(10 Kč, 20 Kč) v oválku přímo pod znakem.

§ 21.
Nové úřední závěrné známky budou vydány
ve dvou druzích, a to pro hrací karty podro
bené kolku za 10 Kč s podkladem v barvě fia
lové, pro hrací karty podrobené kolku za 20 Kč
s podkladem v barvě oranžové. Úprava úřed
ních závěrných známek zůstává táž, jak jest
stanovena v § 2 vládního nařízení ze dne
9. prosince 1921, č. 441 Sb. z. a n., s tou
úchylkou, že ve znění signety jest letopočet
„1925“.
§ 22.

Dosavadních úředních závěrných známek
bude používáno dále až do vyčerpání zásob, a
to závěrných známek s podkladem v barvě
světle hnědé a zelenavé na hrací karty podro
bené kolku za 10 Kč a závěrných známek
s podkladem v barvě růžové a modravé na
hrací karty podrobené kolku za 20 Kč. Tyto
závěrné známky opatří se při použití na hrací
karty podrobené kolku za 10 Kč poznámkou
„Kolek 10 Kč“ a při použití na hrací karty
podrobené kolku za 20 Kč poznámkou „Kolek
20 Kč“.
§ 23.
(1) Výrobci hracích karet jsou povinni ohlásiti a předložití všechny zásoby her, která
mají dne 8. května 1925, k dodatečnému okolkování úřadu ustanovenému ke kolkování hra
cích karet (kolkovnímu úřadu v Praze, ber
nímu úřadu v Teplicích, zemské finanční po
kladně v Brně) kolku prostým podáním nej
déle do 1. června 1925 a zároveň zapraviti
částku rovnající se dodatečnému poplatku.
(2) Ohláška podaná dvojmo musí^ kromě
podpisu podatelova obsahovati udání počtu
her, které se předkládají k dokolkování, a to
odděleně podle výše kolkových poplatků dosud
zaplacených (2 Kč, 4 Kč, 5 Kč nebo 10 Kč),
dále udání částky potřebné k dokolkování her
na sazbu stanovenou v § 11, odst. 1., zák., ko
nečně udání, zda-li jde o karty bez apretury
či s apreturou kaseinovu, po případě jinou
a jakou, zda-li jde o karty s kresbou orámo
vanou či ne, a zdali činí bílý okraj karty az
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k orámování kresby na obou protilehlých stra
nách dohromady méně či více než 8 mm.
(3) Jeden stejnopis ohlášky vrátí úřad po
dateli potvrdiv na něm, že převzal hry před
ložené k dokolkování.
( i) Hry předložené k dokolkování opatří
úřad vtiskem doplňovacích kolků na listech,
které jsou určeny k okolkování, na závěrných
známkách pak vyznačí, jaká částka byla při
dokolkování zapravena, slovy „Dokolkováno
na 10 Kč“ nebo „Dokolkováno na 20 Kč“.
§ 24.
(1) Prodavači hracích karet jsou povinni
ohlásiti a předložití všechny zásoby her, které
mají dne 8. května 1925, k dodatečnému okol
kování nejdéle do 15. června 1925 kolku pro
stým podáním, a to buď úřadu ustanovenému
ke kolkování hracích karet (§ 23, odst. 1.),
nebo bernímu úřadu a zároveň zapraviti
částku rovnající se dodatečnému poplatku.
(2) Ohláška podaná dvojmo musí kromě
podpisu podatelova obsahovati udání počtu
her, které se předkládají k dokolkování, a to
odděleně podle výše kolkových poplatků do
sud zaplacených (2 Kč, 4 Kč, 5 Kč nebo
10 Kč), a udání částky potřebné k dokolkování
her na sazbu stanovenou v § 11, odst. 1., zá
kona.
(s) Jeden stejnopis ohlášky vrátí úřad po
dateli potvrdiv na něm, že převzal hry před
ložené k dokolkování.
(4) úřad ustanovený ke kolkování hracích
karet (§ 23, odst. 1.) postupuje při dokolko
vání způsobem stanoveným pro dokolkování
her předložených výrobci hracích karet.
(s) Berní úřad přetiskne hry předložené
k dokolkování na místě, kde je kruhový vý
kroj ek, určený pro vtisk kolku z hracích ka
ret, úředním razítkem v černé barvě tak, aby
část úředního razítka pokrývala kolek z hra
cích karet. Na závěrných známkách vyznačí
berní úřad, jaká částka byla při dokolkování
zapravena, slovy „Dokolkováno na 10 Kč“
nebo „Dokolkováno na 20 Kč“.
(6) V těchto případech dokolkují úřady
hry opatřené kolky za 2 Kč a 4 Kč na 10 Kč,
hry opatřené kolky za 5 Kč a 10 Kč na 20 Kč.
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§ 25.
í1) Karet, které jsou již v oběhu a jsou kol
kovány podle ustanovení dosavadních, může
býti používáno ještě do 5. srpna 1925. Po
tomto dni je zakázáno hráti kartami, které
nejsou kolkovány podle § 11, odst. 1., zák.
(§ 11, odst. 5., zák.).
(2) Spolky, hostinští, kavárníci, soukrom
níci atd., kteří mají karty kolkované podle
dosavadních ustanovení, má-li karet těch býti
použito ještě po 5. srpnu 1925, jsou povinni
ohlásiti a předložití je do tohoto dne k doda
tečnému okolkování u úřadů uvedených v § 24,
jehož ustanovení platí také o ohlášce a zapravení dodatečného poplatku.
(s) Dokolkování her v obálce, uzavřené zá
věrnou známkou, provede se tak, jak ustano
veno v § 24. Dokolkování her předložených
bez takovéto obálky provede se u úřadů usta
novených ke kolkování hracích karet (§ 23,
odst. 1.) vtiskem doplňovacích kolků, u ber
ních úřadů vtiskem úředního razítka v černé
barvě na karetní list určený k okolkování, na
němž úřad mimo to vyznačí, jaká částka byla
při dokolkování zapravena, slovy „Dokolkováno na 10 Kč“ nebo „Dokolkováno na 20 Kč“.
(4) Ustanovení posledního odstavce §u 24
užije se obdobně.

VIL účinnost nařízení.
§ 26.
Provedením tohoto nařízení, jehož účinnost
se počíná zároveň s účinností zákona dnem
8. května 1925, pověřuje se ministr financí
v dohodě se súčastněnými ministry.
Stříbrný v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Kállay v. r.
Malypetr v. r.

MfAfnl tiskárna v Praze,

Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Bečka v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r,
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