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152.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností v dohodě s ministrem financí 

ze dne 25. května 1925, 
jíž se stanoví zvláštní poplatky za vyhotovení 
listin a osvědčení patentním úřadem na žádost 

stran vydávaných.

Podle §u 119 patentního zákona ve znění 
zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. 
a n., se ustanovuje:

§ I-
^ Za vyhotovení listin a osvědčení patentním 
úřadem na žádost stran vydávaných stanoví 
se tyto zvláštní poplatky:

1. za potvrzení souhlasu opisů nebo
kopií výkresů, vyhotovených stranami 
ze spisů patentových s prvopisy neb 
původními výkresy, za každou stránku 
popisu neb za každý list kopie vý
kresu ......................... .... ................... 5 Kč,

2. za výtah z patentního rejstříku, 
vyhotovený úřadem, za každý arch . 10 Kč,

3. za potvrzení souhlasu výtahu, vy- 
boloveného stranou, s patentním rej
stříkem ................................................ 10 Kč,

4. za duplikát patentní listiny, k ně
muž strana musí dodati příslušný pa
tentní spis .......... 20 Kč,

5. za úřední vysvědčení, za každou
stránku ....... c 10 Kč.

§ 2.

Poplatky v §u 1 této vyhlášky stanovené 
zaplatiti j est na účet patentního úřadu 'u po

štovního úřadu šekového, a to současně s po
dáním žádosti.

Složenku o zaplaceném obnosu jest k žá
dosti přiložiti.

§ 3.
Nevyhoví-li se ustanovení §u 2 této vy

hlášky, bude se míti za to, že žádost byla od
volána, a uloží se bez jakéhokoliv vyrozumění 
ke spisům.

§ 4.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a 

živností v dohodě s ministrem financí ze dne 
7. září 1922, č. 289 Sb. z. a n., pozbývá 
platnosti.

§ 5.
Tato vyhláška nabude účinnosti čtrnáctý 

den po uveřejnění.

Novák v. r.

153.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem zemědělství 
ze dne 17. června 1925 

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem zemědělství:

Místo daně, kterou podle zákona ze dne 
21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani 
z obratu a dani přepychové, za rok 1924 mají 
platiti drobní zemědělci v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku (■'dietně Hlučínska, Vitorazska
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a Valčicka) z dodávek (vlastní spotřeby) a 
z příležitostných výkonů, stanoví se daňový 
paušál.

Paušál platí pro ty zemědělce, kteří měli 
v roce 1924 po vyloučení lesů nejvýše 50 ha 
vlastní a pachtované zemědělské půdy (na níž 
hospodařili) a kteří do 15. července 1925 ne
podají řádné daňové přiznání za rok 1924. Za 
zemědělskou půdu se pokládají role, luka, za
hrady a pastviny ; nezáleží na tom, hospo- 
daří-li zemědělec na zmíněné půdě, či leží-li 
půda ta ladem.

Zemědělci, pro něž platí paušál, jsou po
vinni pod pokutou podle § 43 zák. č. 268/1923 
Sb. z. a n. do 31. července 1925 buď u pří
slušné berní správy nebo u obecního úřadu 
svého bydliště udati písemně nebo ústně 
v hektarech přesnou výměru veškeré země
dělské půdy (vlastní i pachtované), na níž 
v roce 1924 hospodařili, a katastrální obce, 
v jichž obvodu půda ta leží. Údaje ty poklá
dají se za daňové přiznání. Obecní úřad jest 
povinen údaje zemědělců přijmouti, potvrdili 
správnost výměry půdy, udané zemědělci, a 
zaslati údaje ty do 15. srpna 1925 příslušné 
berní správě.

Paušál vypočte se takto: Vyšetří se prů
měrný čistý katastrální výnos obecní, t. j. 
výnos připadající průměrně na jednotlivý 
hektar veškeré půdy v katastru každé obce 
po vyloučení lesů, velkostatkářské půdy (t. j. 
půdy, náležející ke statkům, jejichž rozloha 
v katastru obce přesahuje 150 ha) a rybníků 
nad 1 ha, a podle tabulky, která jest součástí 
této vyhlášky, zjistí se daň z 1 ha půdy s tímto 
průměrným .čistým katastrálním výnosem; 
takto vyšetřená daň z 1 ha se pak násobí 
počtem ha veškeré vlastní a pachtované půdy 
(rolí, luk, zahrad a pastvin) jednotlivého ze
mědělce a součin činí paušál, který má země
dělec platiti.

Vyjdou-li při výpočtu průměrného čistého 
katastrálního výnosu obecního desetinná čísla, 
zaokrouhlí se zlomky, dosahující 0 5 a více, 
na celá čísla nahoru, kdežto zlomky, nedosa
hující 05, zaokrouhlí se na celá čísla dolů.

V těch případech, kde zemědělec má svou 
půdu v katastru různých obcí, jest pro vý
počet paušálu, který se mu vyměří z jeho půdy 
za každou katastrální obec zvláště, rozhodný 
průměrný čistý katastrální výnos obecní vždy 
té obce, v jejímž obvodu půda leží.

Berní správa vypočte průměrný čistý kata
strální výnos obecní pro každou obec ve svém

obvodu a sdělí tento obecní průměrný čistý 
katastrální výnos, jakož i krátký obsah této 
vyhlášky každému obecnímu úřadu, který 
jest podle § 46 zákona o dani z obratu a dani 
přepychové povinen sdělení to ihned, jak 
dojde, vyhlásiti obvyklým způsobem v obci.

V obcích, kde průměrný čistý katastrální 
výnos neodpovídá nynější jakosti půdy, na př. 
proto, že byla provedena meliorace pozemků, 
jest berní správa oprávněna po dohodě se zá
stupci, jmenovanými hospodářskými organi- 
sacemi zemědělskými z obce a okresu, stano
vití daň vyšším obnosem, než jaký odpovídá 
podle tabulky průměrnému čistému katastrál
nímu výnosu v těchto obcích, a to tak, aby 
se daň ta rovnala dani, kterou jsou povinni 
platiti zemědělci v obcích s přibližně stejnou 
jakostí půdy v témže nebo sousedním okresu. 
Naproti tomu zemědělcům, kteří živelními po
hromami byli prokazatelně v roce 1924 značně 
poškozeni nebo kteří hospodaří na půdě (ro
lích, lukách), spustošené dolováním tak, že jí 
nelze vůbec používati nebo používali jen jako 
pastviny, může berní správa po dohodě se 
zástupci, jmenovanými hospodářskými orga- 
nisacemi zemědělskými z obce a okresu, sta
novití daň přiměřeně nižším obnosem, než
jaký podle tabulky odpovídá průměrnému-či.----
stému katastrálnímu výnosu v těchto obcích.
V případu, že by se berní správa nemohla 
dohodnouti se zástupci jmenovanými zmíně
nými organisacemi zemědělců, rozhodne o výši 
daně z 1 ha zemský finanční úřad po dohodě 
se zemědělskou radou.

Od paušálu mohou si zemědělci odečísti da
ňové splátky, které za rok 1924 zaplatili na 
daň z obratu.

Zemědělci, kteří jsou povinni ze své used
losti plniti naturální výměnek, t. j. hospodář
ské plodiny, mohou si odpočítali od paušálu 
částku, rovnající se l%ní dani z obratu z hod
noty tohoto výměnku. K tomu cíli oceňuje se 
hodnota výměnku paušálně takto: obilí 1 q 
na 140 Kč, mléko 1 1 na 1 Kč, brambory 1 q 
na 15 Kč, vepřové maso 1 kg na 12 Kč, drůbež 
kus na 10 Kč, husa na 30 Kč, vejce na 80 h 
a máslo 1 kg na 24 Kč. Na peněžité výměn- 
kářské dávky se při výpočtu srážky z paušálu 
nepřihlíží.

Ti zemědělci, kteří v roce 1924 vyráběli 
ušlechtilé pálenky nebo víno, mohou si od pau
šálu mimo to ještě odpočítali:

a) .za ušlechtilé pálenky, vyrobené a spo
třebované v hospodářství, částku 12-50 Kč;
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b) za víno, vyrobené a spotřebované v ho
spodářství, částku 70 Kč,

a to pod podmínkou, že řádně prokáží, že 
ze spotřebovaných ušlechtilých pálenek a ze 
spotřebovaného vína zaplatili v roce 1924 pau- 
šalovanou daň z obratu u ušlechtilých pálenek 
a vína. V případech, kde zdaněná vlastní spo
třeba byla u ušlechtilých pálenek menší než 
50 litrů a u vína menší než 250 litrů, může 
si zemědělec od paušálu odpočítati jen po
měrnou část obnosu 12-50 Kč, případně 70 Kč, 
odpovídající této nižší spotřebě; na př. spo
třeboval-li zemědělec 150 litrů vína, může si 
odpočítati jen částku 42 Kč (250:70=150:x). 
Zemědělci-vinaři, kterým za rok 1924 nebude 
předepsán žádný zemědělský paušál, mají 
nárok na vrácení částky 70 Kč nebo poměrné 
nižší částky (byla-li jejich vlastní spotřeba 
v roce 1924 menší než 250 litrů), zaplacené 
na paušalované dani z obratu z vína spotře
bovaného v domácnosti. Zemědělci-vinaři, kte
rým za r. 1924 bude předepsán nižší země
dělský paušál ňež 70 Kč, mají nárok, aby se 
jim vrátil z částky (70 Kč nebo její poměrné 
nižší části), zaplacené na paušalované dani 
z obratu u vína, obnos, který přesahuje země
dělský paušál; na př. činí-li předpis 40 Kč 
a má-li zemědělec nárok na vrácení částky 
70 Kč (příp. poměrné části 50 Kč), vrátí se 
mu částka 30 Kč (příp. 10 Kč).

Množství a peněžní hodnotu naturálního 
výměnku, dále pak množství spotřebovaných 
ušlechtilých pálenek a vína jest zemědělec 
povinen oznámili do 31. července 1925 pří
slušné berní správě nebo obecnímu úřadu, 
jinak k těmto srážkovým položkám nebude 
přihlíženo při vyměření paušálu.

Paušál jsou zemědělci povinni zaplatiti do 
konce srpna 1925 nečekajíce platebního roz
kazu nebo úředního vyzvání, a sice plátěnkou 
poštovního šekového úřadu, na níž na rubu 
složenky vyznačí slova „paušál zemědělců".

Zemědělci, kteří nezaplatí paušál do konce 
srpna 1925, jsou povinni vedle paušálu za
platiti zákonné 5%ní daňové zvýšení z celého 
paušálu a mimo to zákonné úroky z prodlení 
ze čtvrtletních splátek.

Paušál vyměřují příslušné berní správy. 
O stížnostech, které mohou zemědělci podá
vat! jen do chybného číselného výpočtu pau
šálu (t. j. chyby, vzniklé špatným násobením 
nebo tím, že paušál byl vypočten na podkladě 
nesprávného čistého katastrálního výnosu), 
rozhodují s konečnou platností zemské fi
nanční úřady (čl. 31 vl. nařízení ze dne 4. čer
vence 1924, č. 156 Sb. z. a n.).

Paušál se vymáhá způsobem, stanoveným 
v § 23, odst. 1., zákona o dani z obratu a dani 
přepychové.

Paušálem jest kryta l°/0ní, po případě 2%ní 
daň Z obratu z veškeré produkce zemědělcovy 
jak rostlinné tak živočišné (z půdy, jejíž vý
nos se paušaluje), kterou zemědělec buď zpe
něžil nebo spotřeboval, jakož i daň z příleži
tostných výkonů zemědělcových.

Paušál se nevztahuje na výkony povoznické 
(na př. dovoz dříví, kamene atd.), na výnos 
lesů (vlastní spotřebu dříví, prodej nebo vý
měnu dříví z vlastního lesa), dále pak na za
hradnictví, zelinářství, ovocnářství, vinařství, 
chmelařství a výnos rybníků; výnos těchto 
odvětví zemědělské výroby podléhá pravidelné 
l%ní, případně 2%ní dani z obratu, po pří
padě paušalované dani z obratu u ryb, vína 
a ušlechtilých pálenek, a to i tehdy, když 
zemědělec z ostatní výroby platí zemědělský 
paušál. Za zahradnictví, zelinářství nebo ovoc
nářství se pokládá taková výroba, jejíž rozsah 
přesahuje vlastní spotřebu domácnosti země
dělcovy.

Zemědělci, pro něž platí paušál, nejsou po
vinni kromě údajů, stanovených touto vyhláš
kou, podávati za rok 1924 řádné daňové při
znání o své tržbě nebo o hodnotě vlastní spo
třeby, pokud jsou kryté paušálem.

Jinak platí o paušálu veškerá ustanovení 
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 
156/1924 Sb. z. a n.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem uve
řejnění.

Bečka v. r.
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Tabulka
k vyhlášce č. 153/1925 Sb. z. a n.

rrůměrný čistý katastrální 
výnos obecní z 1 ha Daň z 1 ha Průměrný čistý katastrální 

výnos obecní z 1 ha Daň z 1 ha

Kč Kč h Kč Kč 3

1 2 84 47 33 93
2 2 84 48 33 93
3 2 84 49 33 93
4 2 84 50 35 08
5 2 84 51 35 08
6 3 78 52 35 08
7 4 73 53 35 08
8 5 57 54 35 08
9 6 30 55 35 08

10 7 35 56 35 08
11 8 80 57 35 65
12 9 90 58 35 65
13 10 45 59 35 65
14 11 55 60 35 65
15 12 10 61 36 80
16 13 20 62 36 80
17 14 30 63 36 80
18' 14 85 64 36 80
19 15 95 65 36 80
20 16 50 66 36 80
21 17 05 67 36 80 -
22 18 15 68 36 80
23 18 70 69 36 80
24 19 80 70 36 80
25 20 90 71 37 38
26 21 45 72 37 38
27 22 55 73 37 38
28 23 10 74 37 38
29 23 10 75 37 38
30 24 75 76 37 38
31 27 03 77 37 38
32 28 18 78 37 38
33 28 75 79 37 38
34 29 33 80 37 95
35 29 90 81 37 95
36 30 48 82 37 95
37 31 05 83 37 95
38 31 05 84 37 95
39 31 63 85 37 95
40 32 20 86 37 95
41 32 78 87 37 95
42 32 78 88 37 95
43 33 35 89 37 95
44 33 35 90 39 10
45 33 35 91 a výše 39 10

* 46 33 93

•i?. 'I"*

Státní tiskárna v Praze.


