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za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády).

163.
Vládni nařízení (I.) 

ze dne 18. června 1925, 
kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 
1925, č. 53 Sb. z. a n,, o dávkách za úřední 
úkony ve věcech správních (dávkové řády).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. 
z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech 
správních:

§ 1.
Předmět dávky.

(1) Státní úřady, ústavy a podniky mohou, 
pokud vykonávají výsostnou pravomoc, vybí
rat! vedle státních kolkových poplatků 
zvláštní dávky za úřední úkony ve věcech 
správních, staly-li se podstatně v zájmu sou
kromém, jakož i za udělení oprávnění a po
skytnutí výhod ve věcech správních, úřední 
úkony, ze kterých dávku vybrati jest, jsou 
vypočteny v dávkových řádech připojených 
k tomuto nařízení; pro ostatní obory budou 
vydány později.

(2) Potvrdí-li vyšší stolice úřední úkon, 
udělení oprávnění nebo poskytnutí výhody, 
neplatí se za toto nové rozhodnutí nová dávka. 
Zruší-li se později úřední úkon, udělení opráv
nění anebo poskytnutí výhody, které bylo 
dávce podrobeno, jako nezákonné, budiž 
dávka odepsána, a byla-li již zaplacena, budiž 
vrácena. Jestliže se úkon provedl, oprávnění 
udělilo nebo výhoda poskytla vyšší stolicí za 
nových pro stranu výhodnějších podmínek 
nebo ve větším rozsahu, je podroben dávce

na místo zrušeného úkonu úkon nový, při 
čemž se přihlíží k dávce již vyměřené.

(3) Vezme-li strana svoji žádost o prove
dení úkonu, udělení oprávnění nebo poskyt
nutí výhody před aprobací úředního rozhod
nutí zpět, nevybírá se dávka.

§ 2.
A

Hotové výlohy.
(!) Hotové výlohy ve smyslu §u 3 zák. jsou 

na př. výlohy za služební cesty potřebné k pří
pravě nebo provedení úředního úkonu, za vy
žádání znaleckého posudku a pod.

(2) v příčině náhrady diet úředních orgánů 
platí dosavadní ustanovení.

§ 3.
Právo chudých.

(!) Kdo by bez zkrácení nutné výživy, po
třebné pro sebe a svou rodinu, nemohl dávky 
zaplatit!, může si vymoci právo chudých.

(2) Osobám podrobeným poručenství nebo 
opatrovnictví se přizná právo chudých, jsou-li 
jak u těchto osob tak i u příslušníků rodiny, 
kteří jsou podle zákona povinni je živiti, 
splněny podmínky odstavce 1.

(s) Cizozemcům lze přiznat! právo chudých 
na základě mezinárodních smluv nebo na zá
kladě materielní vzájemnosti. Je-li pochybno, 
zda se vzájemnost zachovává, budiž o tom vy
žádáno prohlášení ministerstva, do jehož 
oboru náleží věc, jejíž projednání zakládá 
dávkovou povinnost. Prohlášení toto jest pro 
úřady závazné.

(-i) Přísluší-li mezi několika stranami, 
v jichž prospěch byl týž úkon proveden,
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právo chudých toliko některým, zaplatí ostat
ní celou dávku samy.

(5) Straně, jejíž majetkové a výdělkové po
měry jsou úřadu známy, lze přiznati právo 
chudých tím způsobem, že se dávka nevyměří 
a ve spise současně poznamená, že jsou tu 
podmínky k přiznání práva chudých a z čeho 
se tak usuzuje. Dotyčná poznámka budiž ná
padně vyznačena.

(6) Strana, která se domáhá práva chu
dých, musí, jakmile byla úřadem o dávce vy
rozuměna, předložití vysvědčení o majetko
vých poměrech nebo prokázati, že jí bylo 
právo chudých pro dotčené správní řízení, po
kud je pro ně zavedeno, již přiznáno.

(7) Vysvědčení o majetkových poměrech 
vydává obecní úřad obce, ve které má strana 
své bydliště, a potvrzuje je příslušný okresní 
politický úřad; vysvědčení vydaná obecními 
úřady na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
a spolupodepsaná obecním neb obvodním notá
řem (městským notářským úřadem), jakož 
i vysvědčení, která vydal úřad obstarávající 
působnost politické správy v městech s vlast
ním statutem, nepotřebují tohoto potvrzení. 
Pro osoby nalézající se v poručenství a opa
trovnictví může býti vysvědčení to vydáno 
také úřadem poručenským nebo opatrovnic
kým. Ve vysvědčení budiž uvedeno: stav, za
městnání, rodinné a majetkové poměry stra
ny) výše přímých státních daní, které strana 
platí, výdělek její a pak výslovné potvrzení, 
že strana bez zkrácení nutné výživy potřebné 
pro sebe a pro svou rodinu nemůže dávky 
z úředních úkonů platiti. Vysvědčení je bez 
kolku a přiloží se ke spisu. K vyhotovení vy
svědčení mohou býti používány tiskopisy pla
tící pro soudní řízení.

(8) O tom, zda má strana nárok na právo 
chudých, rozhodne úřad příslušný k vyměření 
dávky, a není-li to úřad ústřední, v II. a po
slední stolici úřad příslušný k vyřízení odvo
lání proti dávce. Jednáním o této otázce ne
zdržuje se další řízení ve věci, jež zakládá 
dávkovou povinnost. Bylo-li straně přiznáno 
právo chudých k jejímu odvolání, odepíše se 
předepsaná dávka.

(9) Právo chudých budiž z moci úřední od
ňato výrokem úřadu dávku vyměřujícího, 
jakmile vyjde najevo, že již při přiznání práva 
chudých nebylo podmínek předpokládaných. 
Dávka budiž předepsána.

(10) žádost o přiznání práva chudých není 
podrobena kolku.

§ 4.
Platební povinnost.

Dávkou jest povinen ten, kdo k úkonu za
vdal příčinu anebo komu bylo oprávnění udě
leno nebo výhoda poskytnuta; je-li jich ně
kolik, jsou zavázáni dávku zaplatiti všichni 
solidárně a možno ji vymáhati celou od kte
réhokoliv z nich. Osobou, která zavdala pří
činu, rozumí se ten, kdo je skutečným původ
cem úředního úkonu, třeba nepřímým.

§ 5.
Doba splatnosti dávky.

(!) Dávky s pevnou sazbou musí býti zpra
vidla zaplaceny dříve, než se ukončí příslušný 
úřední úkon nebo než se dodá straně vyřízení 
o oprávnění nebo výhodě. Přesahuje-li však 
dávka 100 Kč, mohou býti, není-li nebezpečí 
pro vymáhání dávky, straně povoleny přimě
řené lhůty proti placení 7 %ních úroků z pro
dlení ode dne doručení vyřízení o úředním 
úkonu; v tomto případě možno též vydati vy
řízení spisu straně před zaplacením dávky.

(2) Dávky nestanovené pevnou sazbou mají 
býti zaplaceny do 15 dnů ode dne, kdy byl 
straně dodán výměr o dávce, vyjímajíc udě
lení státního občanství, při kterém dávka má 
býti zpravidla zaplacena před dodáním vyří
zení straně. Stran povolování lhůt platí usta
novení prvního odstavce s tím, že úroky z pro
dlení se počítají ode dne, který následuje po 
uplynutí 15denní lhůty.

§ 6.
Způsob placení.

A. Při dávkách s pevnou sazbou:
(i) Je-li strana aneb její zástupce jednání 

přítomen, vyplní úřad bezprostředně před 
skončením jednání nebo před dodáním vyří
zení o udělení oprávnění nebo poskytnutí vý
hody zvláštní pro dávky z úředních úkonů za
vedený šekový vplatní lístek, a to ve všech! 
dílech výší dávky, ve 2. až 4. díle jménem 
dávkou povinného, jeho adresou a mimo to 
vyznačí ve 4. díle (návěští) číslo jednacího 
spisu s položkou „Rejstříku" (§ 10) a název 
úřadu dávku předpisujícího (na př. č. j.

15.659/25^ 0]íresnj politická správa v Ko- 
pol. 23—2o
líně). Dále úřad dávku vyměřující vyplní 
obálku svou adresou a odevzdá šekový vplatní 
lístek i s obálkou straně, aby, připoj íc datum 
platby na složence (2. díl vplatního lístku).
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dávku zaplatila u poštovního úřadu, který 
razítkem potvrzené „návěští" (4. díl vplat- 
ního lístku) zašle v převzaté obálce úřadu, 
vyznačenému v adrese (příslušnému úřadu 
dávku vyměřujícímu) zpět. Poštovním úřa
dem oddělenou stvrzenku ponechá si strana 
jako potvrzení o zaplacené dávce.

(2) Státní úřad, ústav nebo podnik, který 
věc projednává, vypraví, obdržev od poštov
ního úřadu návěští (4. díl vplatního lístku), 
že dávka byla zaplacena, po předchozím zá
znamu vykonané platby v „Rejstříku o dáv
kách za úřední úkony" vyřízení pro stranu. 
Vykáže-li se strana stvrzenkou poštovního 
úřadu, že dávka byla složena, není závady, 
aby po provedení příslušných záznamů na 
spisu a v rejstříku bylo vyřízení straně přímo 
vydáno. Došlé návěští se nalepí na spis, který 
obsahuje vyměření dávky, a to tak, aby při 
případné vratce mohlo býti odděleno a s po
ukazem o vratce zasláno zemskému finanč
nímu úřadu (na Slovensku generálnímu fi
nančnímu ředitelství v Bratislavě, v Pod
karpatské Rusi hlavnímu finančnímu ředi
telství v Užhorodě).

(3) Nebyla-li strana při jednání přítomna, 
vyzve úřad stranu, aby dávku z úředních 
úkonů do 3 dnů zaplatila, a přiloží jí k tomu 
účelu shora uvedený vyplněný šekový vplatní 
lístek s obálkou v odstavci 1. uvedenou. Po 
dojití návěští od poštovního úřadu postupuje 
se obdobně jako v odstavci 2.

(4) v případech, vyžadujících rychlou mani
pulaci, lze platiti dávku, pokud nepřevyšuje 
50 Kč, hotově na průkaz blokovým útržkem. 
Blokovými útržky zapravené dávky zapisují 
se denně pod zvláštní položkou do „Rejstří
ku" s udáním čísel bloku na zvláštním se
znamu (na př. číslo bloku 2, pol. 5—25) a 
vybrané dávky odvede úřad dávku vybírající 
zpravidla denně zvláštním šekovým vplatnírn 
lístkem na účet úřadu uvedeného na konci 
odst. 2. V těchto případech bude na všech 
dílech vplatního lístku jako vplátce označen 
vybírající úřad, jemuž poštovní úřad stvr
zenku a návěští (díl 1. a 4. šekového vplatního. 
lístku) vydá; úřad připojí oba tyto díly 
(stvrzenku a návěští), označiv je čísly bloku 
a nalepiv je na zvláštní půlarch jako doklad 
rej střiku.

B. Při dávkách nestanovených pevnou 
sazbou:

(5) V případech, ve kterých úřad vyměří 
dávku písemně v určitých číselných mezích,

postupuje se obdobně, jak uvedeno v bodu A, 
až na to, že se poplatek vyměřuje vždy pí
semně a že zadržovat! lze vyřízení pouze při 
udělení státního občanství.

(6) Placení jinými šekovými vplatními 
lístky, než které jsou pro dávku z úředních 
úkonů zavedeny, je nepřipustilo.

§ 7.

Stížnosti.

Stížnosti proti vyměření dávky nebo ne
přiznání práva chudých lže podati u úřadu, 
který vydal výměr nebo rozhodnutí, a to na 
území mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus 
do 30 dnů po doručení výměru nebo rozhod
nutí bez účinku odkládacího, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi ve stejné lhůtě s účin
kem odkládacím a v dalších 60 dnech po uply
nutí této lhůty bez odkládacího účinku.

§ 8.

Vymáhání d á v k y.

Vymáhání dávky se děje podle ustanovení 
platných pro vymáhání dlužných poplatků.

§ 9.

Revise.

Finanční úřady jsou oprávněny u úřadů, 
které předpisují dávky z úředních úkonů, 
přesvědčiti se přehlídkami o způsobu prová
dění zákona.

§ 10.

Kontrola.

(1) Každý státní úřad, ústav nebo podnik, 
stanovící výši dávky, vede zvláštní „Rejstřík
0 dávkách za úřední úkony", v němž jsou 
vedle pořadového a jednacího čísla, jakož
1 jména a adresy strany zapsány výměry, 
odpisy, platby a případné vratký.

(2) Do sloupce poznámkového zapisují se 
splátkové lhůty, právo chudých, exekuční opa
tření a jiné nutné záznamy.

(3) účetní odbor zemského (generálního, 
hlavního) finančního ředitelství zapíše slo
ženky poštovního šekového úřadu na zapla
cenou dávku za úřední úkony do zvláštního 
sloupce v hlavním záznamu a předá je k za
účtování tomu oddělení, které jest pověřeno 
pokladní kontrolou poplatkovou.

95*



792 Sbírka zákonů a nařízení, č. ŽS3-

(4) Obdobně postupují účetní odbory při 
vrácení zaplacené dávky za úřední úkony na 
základě odvolacího řízení.

(5) Státní úřady, ústavy nebo podniky výši 
dávky stanovící předkládají každoročně do 
15. ledna výkaz o konečném vyúčtování 
dávky svému ústřednímu úřadu. Ústřední 
úřady vyhotoví pak celkově výkaz pro mini
sterstvo financí do 30. ledna.

§ 11.

Vrat k y.

(1) Vrácení zapravené částky provádí^ se 
poštovním šekovým úřadem. Státní úřad, 
ústav nebo podnik výši dávky stanovící vy
hotoví na základě odvolacího rozhodnutí pla
tební příkaz, v němž vyznačí výši zaplacené 
dávky, jakož i částku, na niž dávka byla sní
žena, a připojí návěští poštovního úřadu 
šekového o vykonané platbě (§ 6) pozna
menav na spisu, kde bylo návěští nalepeno, 
číslo položky „Rejstříku" (a případně i číslo 
bloku).

(2) Takto vyhotovené platební příkazy — 
doplněné připojenou plátěnkou (bílou), má-li 
se vrácení státi v hotovosti neb dobropisnou 
poukázkou při připsání na šekový účet 
strany, -— zašlou úřady výši dávky stanovící 
příslušným zemským finančním úřadům (§ 10, 
odst. 3.) ku realisaci. Tyto před provedením 
vratký připojí z důvodů kontrolních k to
muto příkazu původní složenku o vykonané 
platbě.

(3) Doklady o realisaci vrátek zůstanou 
v úschově zemských finančních úřadů (§ 6, 
odst. 2.).

§ 12.

Tiskopisy.

(i) Veškeré tiskopisy jdou na účet finanční 
správy, totiž:

1. zápisy o dávkách za úřední úkony,

2. výměry,

3. šekové vplatní lístky,
4. bloky pro pevné sazby a
5. platební poukázky pro vratký.
(2) Objednávky třeba říditi na hospodář

ský úřad zemských finančních úřadů (na Slo
vensku na generální finanční ředitelství 
v Bratislavě, v Podkarpatské Rusi na hlavní 
finanční ředitelství v Užhorodě).

§ 13.

Obmezení platnosti.

Ustanovení tohoto vládního nařízení ne
vztahují se na úřední úkony diplomatických 
missí a konsulárních úřadů.

§ 14.

Přechodné ustanovení.

Pro poplatnost úkonu je rozhodnou doba, 
kdy úkon byl proveden, nikoliv, kdy byl dán 
k němu podnět.

§ 15.

Úč i n n o s t.

Účinnost tohoto nařízení (dávkových řádů) 
počíná dnem vyhlášení, pokud však jde 
o dávku za udělení státního občanství, dnem
8. května 1925. účinnost nařízení (dávkových 
řádů) pomíjí koncem roku 1926. Provedením 
jeho se pověřují všichni členové vlády.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r. Dr. Markovič v. r.
Bečka v. r. Stříbrný v. r.

Dr. Kállay v. r.

Dr. Winter v. r.,
též za ministra Srbu.

Malypetr v. r.,
též za ministry Dra Hodžu a Udržala.
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A. Sazby všeobecné.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1.

2.

Za vyvlastňovací povolení, pokud 
nejde o vyvlastnění podle zá
kona o stavebním ruchu . . .

Za znalecké posudky na písemnou 
žádost strany:

' 50 až 10.000 Kč podle hodnoty 
vyvlasťněného 

.předmětu a oče
kávaných výhod

v I. instanci ....... 20 až 500 Kč —

v II. instanci ....... 50 až 2500 Kč —

v III. instanci ....... 100 až 5000 Kč —

3. Za vyhotovení dalších stejnopisů 
úředních vyřízení vyžádaných 
soukromou stranou ..... 5 Kč za každou i jen začatou 

stránku
—

4. Za použití státních archivů, pokud 
se neděje za účelem vědeckého 
bádání

a) za nahlédnutí do archivních li
stin, případně za vlastní opsání 
jejich............................................ . 20 Kč —

b) za ověření opisů archivních 
listin........................ 5 Kč za každou stránku —

c) za ověření kresby nebo foto
grafie pořízené stranou .. . . 10 Kč za každý list

5. Za povolení výdělečným podnikům 
užívati státní vlajky, státních 
znaků, jakož i jeho částí (na 
místo poplatku jednou pro vždy 
stanoveného v §u 10, odst. 2., 
vládního nařízení ze dne 20. 
srpna 1920, č. 512 Sb. z. a n.) od 200 do 20.000 Kč podle rozsahu 

výhod, jež povo
lení bude míti 
pravděpodobně 

v zápětí
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Sazby zvláštní.

B. V oboru ministerstva vnitra.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1.

2.

Za udělení státního občanství . .

Za osvědčení o propuštění ze stát-

od 50 do 50.000 Kč podle majetko
vých poměrů

ního svazku................... • • 10 Kč —

3. Za povolení změny jména . . • • od 100 do 10.000 Kč podle majetko
vých poměrů

4. Za dispens od překážky sňatku
nebo ohlášek ..... • • od 10 do 2000 Kč »

5. Za povolení uzavřití občanský sňa
tek u jiného než místně přísluš
ného úřadu nebo ve zvláštní

6.

dobu snoubenci žádanou . . .

Za vysvědčení způsobilosti uzavřití

od 50 do 3000 Kč V

sňatek v cizině .... • • 10 Kč

7. Za povýšení obce na městys s | 1000 Kč —

8. Za povýšení městyse na město "11 3000 Kč —

9. Za povýšení obce na město .
-za

4000 Kč ___

10. Za propůjčení znaku městského 2000 Kč

11.

12.

Za propůjčení znaku pro městys

Za povolení opravy znaku měst-

1000 Kč —

ského ............................. 500 Kč

13. Za povolení opravy znaku pro

14.

městys........................ ....

Za povolení změny jména nebo 
rozlišovacího přídomku obce

250 Kč

15.

(vyjma změn ex offo) ... .

Za povolení ke zřízení akciové spo
lečnosti nebo komanditní snoleč-

od 200 do 2000 Kč podle počtu 
obyvatel

16.

nosti na akcie........................

Za povolení ke zvýšení akciového

od 200 do 20.000 Kč podle akciového 
kapitálu

17.

kapitálu ........

Za povolení k provozování veřejné

od 50 do 10.000 Kč podle zvýšení 
kapitálu

agencie ....... od 100 do 1000 Kč podle rozsahu 
a sídla podniku 
a majetkových 

poměrů
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18. Za povolení licence bookmakerské od 100 do 10.000 Kč podle rozsahu 
a sídla podniku

19. Za povolení produkční licence nebo 
divadelní koncese ..... od 20 do 10.000 Kč

a majetkových 
poměrů

podle rozsahu

20. Za vidování produkční licence při 
přemístění podniku................... 5 Kč

a sídla podniku

21. Za povolení převozních sazeb na 
veřejných přívozech .... od 10 do 50 Kč podle druhu

22. Za povolení veřejné sbírky, pokud
a výnosnosti 

přívozu

nejde o sbírky na dobročinné 
účele................... .... od 10 do 50 Kč podle druhu 

sbírky

23. Za povolení užívali rozmnožovacího 
přístroje............................. .... 30 Kč

24. Za povolení k prodeji periodických 
časopisů........................ .... . od 10 do 100 Kč podle rozsahu

25. Za povolení k sbírání předplatitelů 
a odběratelů tiskovin .... 10 Kč

a sídla podniku

26. Za povolení pohyblivých reklam od 20 do 100 Kč podle povahy 
reklamy

27. Za povolení ochotnického předsta
vení .................................. od 5 do 20 Kč

28. Za povolení k prodeji nebo držbě 
zakázaných zbraní .................... 50 Kč —

29. Za povolení k dovozu, průvozu nebo 
vývozu zbraní ........................ 50 Kč -

30. Za přijetí oznámení nepřiměřeného 
počtu zbraní . . .................... 50 Kč —

31. Za úřední výpis z censurního fil
mového nebo spolkového ka
tastru ....................................... 20 Kč

32. Za censurní povolení k veřejnému 
předvádění filmu (vedle dosa
vadní náhrady výloh censuro- 
vání)....................................... od 20 do 500 Kč podle druhu,

33. Za osvědčení o právním trvání
cennosti a roz

sahu filmu

spolku ......... od 5 do 50 Kč podle territoriál-

-

ního rozsahu 
spolku
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34. Za cestovní pas a jeho prodloužení od 10 do 50 Kč podle účelu cesty 
a doby platnosti

35. Za osvědčení pro přechod hranic
pro turisty a výletníky . . . 10 Kč —

36. Za osvědčení pro přechod hranic
pro hromadné výpravy . . . 50 Kč —

37. ' Za povolení pobytu cizincům bez
platného cestovního průkazu . 20 Kč —

38. Za zbrojní pas, jeho rozšíření nebo podle počtu
prodloužení ....... od 10 do 50 Kč a druhu zbraní 

a účelu jich po-
užití

39. Za vidování zbrojního pasu při
5 Kčpřesídlení držitele . ; . . . —

40. Za vůdčí listy pro motorová vo
zidla .................................. .... . od 20 do 100 Kč podle druhu 

a síly vozidla
41. Za příděl anebo změnu evidenční

od 20 do 100 Kčznačky motorového vozidla . . W

42. Za vidování mezinárodního jízd-
od 10 do 50 Kčního výkazu motorového vozidla *

43. Za vidování typových vysvědčení
20 Kčmotorových vozidel ..... .

44. Za intervenci četnictva nebo státní
policie při závodech, dostihách, 
výstavách, veletrzích, sportov
ních hrách, honech, rybolovech 
a pod., koná-li se v zájmu vý
hradně nebo převážně soukro
mém (vedle dosavadních po-
plátků k úhradě hotových výloh 
intervenujících orgánů) . . . 40 Kč za úředníka nebo důstoj-

nika
25 Kč za jednu osobu mužstva

a za jeden den intervence

45. Za obdobnou intervenci v divadle
nebo koncertu, pokud podléhá 
dávce ze zábav, dále v plesu, 
biografu, kabaretu a při jiných
produkcích (vedle dosavadního 
poplatku k úhradě hotových vý-
loh intervenujících orgánů) . . 30 Kč za úředníka —

20 Kč za jednoho muže stráže
a za jednu intervenci
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C. V oboru ministerstva průmyslu, obchodu a živností.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1. Za povolení k pořádání kožních 
aukcí a prvotní schválení pro
dejního řádu ve smyslu zákona 
o kožních aukcích ze dne 28. 
ledna 1925, čís. 32 Sb. z. a n.

a) pořádájí-li se aukce v místech

do 5.000 obyvatel.................... 500 Kč ...

do 20.000 „ ..... 600 Kč -.—

do 50.000 „ ..... 700 Kč —

do 80.000 ,, ..... 800 Kč . .

přes 80.000 „ ..... 1000 Kč —

b) udílí-li se povolení k pořádání 
aukcí společně pro více míst částka sub a) podle místa 

s největším počtem obyvatel a 
polovina částky odpovídající 

místům ostatním

—

c) rozšíří-li se původní povolení na 
více míst ........ rozdíl mezi částkou, kterou by 

bylo vyměřiti, kdyby oprávnění 
bylo dáno pro všecka místa sou
časně, a částkou, která za původ

ní oprávnění byla zaplacena

—

d) za schválení změny prodejního 
řádu .......... 50 Kč —

2. Za úřední výpis ze seznamu údajů 
(názvů) nebo sbírky listin podle 
§u 3, odst. 3., zákona ze dne 20. 
prosince 1923, čís. 5 Sb. z. a n. 
ex 1924, o označování původu 
zboží .......... 20 Kč

3. Za vydání živnostenského listu při 
živnostech svobodných nebo ře
meslných podle počtu obyvatel 
v stanovišti živnosti

do 5.000 obyvatel ..... od 20 do 100 Kč

do 20.000 „ .....

do 50.000 „ ...................

do 80.000 „ ....................

od 30 „ 200 Kč

od 40 „ 500 Kč

od 50 „ 1000 Kč

podle pravdě
podobného roz
sahu živnosti

přes 80.000 „ ....................

•

od 50 „ 5000 Kč
i



798 Sbírka zákonů a nařízení, č, 883.

č. úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

4. Za propůjčení koncese, pokud není 
v dalším jinak uvedeno, podle 
počtu obyvatel v stanovišti živ
nosti, při čemž první sazba platí 
pro místa do 5.000 obyvatel, 
druhá pro místa do 20.000 oby
vatel, třetí pro místa do 50.000 
obyvatel, čtvrtá do 80.000 oby
vatel a pátá pro místa přes 
80.000 obyvatel

a) živnosti, které mechanicky nebo
chemicky rozmnožují výrobky 
literární a umělecké (knihti
skárny atd.).............................

b) živnosti, které výrobky sub a) 
obchod vedou (knihkupectví, 
antikvariáty a obchody věcmi 
uměleckými a hudebninami) .

500, 600, 700, 1000, 2000 Kč

200, 250, 300, 500, 800 Kč
c) půjčovny knih a čítárny . , . 100, 150, 200, 300, 500 Kč —

d) periodické dopravování osob .
e) živnost posluhů, nosičů, čističů 

obuvi a pod., pokud subjektem

od 300 do 2000 Kč podle rozsahu 
podniku

■ je právnická osoba ..... 150, 200, 250, 350, 450 Kč
—

f) živnost drožkářská, fiakristická 50, 100, 200, 250, 300 Kč —

g) živnost autodrožkářská . . . 150, 200, 250, 350, 450 Kč
h) živnost kominická ... 100, 200, 300, 400, 500 Kč --

ch) živnost čističů stok ..... 50, 60, 70, 80, 100 Kč «v...

i) živnost pohodnická .....
j) výroba a prodej zbraní a stře

liva .................................. .... .
k) výroba a prodej ohněstrojních 

látek, ohněstrojných předmětů 
a všelikých trhacích preparátů

50, 60, 100, 150, 300 Kč

200, 300, 400, 500, 600 Kč

od 500 do 5000 Kč podle rozsahu 
podniku

1) živnost vetešnická ..... ■ 50, 100, 200, 300, 500 Kč —

m) živnost zastavárenská ....
n) výroba jedů a příprava látek

a preparátů určených za léky, 
jakož i prodej obojích věcí, po
kud není výlučně vyhrazen lé
kárníkům, pak výroba a prodej 
strojených vod minerálních . .

o) živnost hostinská a výčepnická 
(obyčejné hostince) ....

400, 500, 600, 700, 1000 Kč

200, 300, 400, 500, 600 Kč

100, 150, 200, 300, 500 Kč

—

p) hotely, kavárny, vinárny . . . 500, 1000, 1500, 2000, 2500 Kč —

q) nádražní restaurace . . . . od 500 do 2500 Kč podle rozsahu 
živnosti
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r) bary

Poznámka

s) zařizování plynovodů a vodo
vodů ............................................

t) výroba a oprava parních kotlů

u) výroba hracích karet ....

v) podkovářství . . ....................

y) živnostenské zahlazování krys, 
myší atd. ........

z) živnostenské zprostředkování 
služeb a míst .......

aa) podniky pohřební vyjma obecní 

bb) elektrotechnická koncese:
malá ........
střední ...................................
neomezená . . . . . .

cc) informační kanceláře a podá
vání zpráv o úvěrních pomě
rech k obchodním účelům . .

dd) zubní technici.........................
ee) cestovní kanceláře....................
ff) stáčení piva do lahví ....

gg) telegrafní agentury, telegrafní 
a korespondenční kanceláře .

hh) detektivní ústavy .....
ii) obchod celluloidem, celluloido- 

vým zbožím a odpadky . . .
kk) výroba zápalného zboží . . .

11) živnostenské zpracování nafty
mm) odbyt petroleje dovozem v do

pravních nádržkách a stáčením 
z nich.......................................

nn) výroba sodovky ..... 
oo) vzduchoplavba ......
pp) nabývání pohledávek z doprav

ních obchodů vůči drahám a 
jiným dopravním podnikům a 
jich uplatňování vlastním jmé
nem a na vlastní účet . . .

rr) prodej radiotelegrafních a ra
diotelefonních zařízení . . .

1000, 1500, 3000, 5000,
10.000 Kč

100, 200, 300, 400, 500 Kč 

5000 Kč 

3000 Kč

50, 100, 150, 200, 300 Kč

10, 20, 30, 40, 50 Kč

250, 400, 500, 750, 1000 Kč 

200, 300, 500, 1000, 2000 Kč

100, 150, 200, 300, 500 Kč 
500, 600, 700, 800, 1000 Kč 

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Kč

100, 200, 400, 600, 1000 Kč 
1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Kč 

250, 500, 1000, 1500, 5000 Kč 
150, 200, 300, 500, 600 Kč

200, 300, 400, 500, 600 Kč 
400, 600, 800, 1200, 2000 Kč

100, 150, 200, 250, 300 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč

10.000 Kč
400, 500, 700, 800, 1000 Kč 

5000 Kč

200, 400, 600, 1000, 1500 Kč 

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Kč
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ss) výroba radiotelegrafních a ra
diotelefonních zařízení včetně 
případného schválení provo
zoven ....................................... od 5000 do 20.000 Kč podle rozsahu 

podniku

5. Za uznání radikovanosti živnosti 
hostinské podle počtu obyvatel 
v stanovišti živnosti podle směr
nice sub 4) ...... . 500, 800, 1200, 1500, 2000 Kč

6. Za povolení k soukromému zpro
středkování koupě, prodeje, 
směny realit, podniků výrobních 
a obchodních, nájemních a pach
tovních poměrů, úvěru hypote- 
kárního a osobního podle počtu 
obyvatel v stanovišti živnosti 
podle směrnice sub 4) . . . . 500, 600, 800, 1000, 5000 Kč

7. Za povolení zřídili veřejné skla
diště ......... od 10.000 do 20.000 Kč __

8. Za propůjčení koncese
a) stavitelské .......
b) zednického, tesařského nebo ka

menického mistra .....

od 500 do 2000 Kč

od 200 do 1000 Kč

podle rozsahu 
podniku

c) mistra studnařského .... od 100 do 500 Kč l>
d) provozování menších prací zed

nických, tesařských a kamenic
kých (na Slovensku) .... od 50 do 500 Kč w

9. Za vydání živnostenského listu nebo 
propůjčení koncese při živno
stech po továrensku provozova
ných . od 500 do 5000 Kč v

10. Za povolení všelikých podniků sou
kromého zprostředkování v ji
ných než obchodních věcech, 
pokud nejsou uvedeny sub 6), 
podle počtu obyvatel v stano
višti živnosti podle směrnice 
sub 4) ....................................... 200, 300, 400, 500, 1000 Kč

11. Za přijetí oznámení o zřízení ve
dlejších závodů nebo skladů, ať 
jde o živnost svobodnou, řemesl
nou nebo koncesovanou . . . polovina dávky příslušející po

dle zásad shora uvedených za 
propůjčení živnostenského 
oprávnění pro závod hlavní.

—
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12. Za schválení přeložení koncesované 
živnosti na jiné stanoviště v téže 
obci . ............................. polovina dávky příslušející po

dle zásad shora uvedených za 
propůjčení koncese.

—

13. Za schválení provozovny nebo za 
schválení změn provozovny . . . od 50 do 20.000 Kč podle rozsahu 

podniku a výše 
investovaného 

kapitálu. Viz po
známku u pol. 1. 

sazby E.

14. Za povolení výprodeje podle počtu 
obyvatel v stanovišti živnosti

do 5.000 obyvatel.................... od 10 do 200 Kč podle rozsahu 
podniku

do 20.000 „ ..... od 10 do 400 Kč 77

do 50.000 „ ..... od 10 do 1000 Kč U

do 80.000 ,, ..... od 10 do 2000 Kč r

přes 80.000 „ ..... od 10 do 4000 Kč -

15. Za povolení pořádati trhy (vedle 
dosavadní taxy)......................... 100 Kč

16. Za schválení tržního řádu a jeho 
změn ........................................ 50 Kč —

17. Za udělení licence podle §u 20,lit.a), 
živnostenského řádu, pokud se 
týče §u 28 živnost, zákona pro 
Slovensko a Podkarpatskou Rus 20 Kč

18. Za udělení dispense od průkazu 
způsobilosti podle §§13a),14d) 
ž. ř., pokud se týče §§ 14, 19 
živn. zák............................ .... . od 20 do 50 Kč podle druhu 

a pravděpodob
ného rozsahu 

živnosti
19. Za udělení dispense od průkazu způ

sobilosti podle §§ 14 c), 23 a) 
ž. ř., pokud se týče §§ 18, 38 
živnost, zák................................. od 20 do 100 Kč

20. Za formální dovolení podle 2. od
stavce §u 8 ž. ř., pokud se týče 
živnost, zák................................. od 20 do 50 Kč n



802 Sbírka zákonů a nařízení, č. 663.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

21. Za přijetí oznámení náměstka (ob- 
chodvedoueího, dílovedoucího) 
nebo pachtýře při živnostech 
svobodných a řemeslných nebo 
za schválení téhož při živno
stech koncesovaných .... 20 Kč

22. Za povolení k podomnímu obchodu 
a živnostem kočovným . . . 10 Kč _

23. Za výpis z živnostenského rejstříku 20 Kč —

24. Za ověření podpisů komorních 
funkcionářů ....... 10 Kč _

25. Za udělení koncese

a) pro voroplavbu ...... 100 Kč —

b) pro plavbu jednou lodí bez vlast
ního strojního pohonu .... 100 Kč

c) pro plavbu několika loďmi bez 
vlastního strojního pohonu . . 200 Kč _

d) pro plavbu jednou nebo více loď
mi s vlastním strojním pohonem 1000 Kč ____

e) pro plavbu motorovými čluny do 
15 HP ........ . 50 Kč _

26. Za výpis ze seznamu plavebních 
koncesí a jiných seznamů . . 10 Kč

27. Za plaveckou knížku.................... 20 Kč —

28. Za vyřízení přihlášky lodi o při
znání vlajkového práva

a) u lodí malé pobřežní plavby . . 100 Kč —

b) u lodí velké pobřežní plavby . . 200 Kč —

c) u lodí daleké plavby .... 400 Kč — J

29. Za vyřízení dodatečné změny při
hlášky lodi o přiznání vlajko
vého práva .............................. polovina dávky sub 28)

30. Za vydání lodního certifikátu

a) u lodí malé pobřežní plavby . . 100 Kč

b) u lodí velké pobřežní plavby . . 200 Kč —

c) u lodí daleké plavby . . « . 400 Kč —
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31. Za svolení ku změně lodního jména

a) u lodí malé pobřežní plavby . . 25 Kč —

b) u lodí velké pobřežní plavby . . 50 Kč —

c) u lodí daleké plavby .... 100 Kč —

32. Za výpis z ústředního známkového 
rejstříku, z rejstříku známek 
mezinárodních, z rejstříku děl 
anonymně vydaných a z rejstří
ku plomb ........ 20 Kč

33. Za osvědčení z ústředního známko
vého rejstříku úřadem vydané . 20 Kč —

34. Za zápis soukromého technika do 
rejstříku soukromých techniků 
oprávněných k zastupování ve 
věcech patentních ..... 200 Kč

35. Za zápis změny v rejstříku patent
ních zástupců nebo v rejstříku 
soukromých techniků oprávně
ných k zastupování ve věcech 
patentních........................ . 50 Kč

36. Za zápis do patentního rejstříku

a) změny v zastupování .... 50 Kč

b) omezení rozsahu patentu na žá
dost majitele patentu .... 50 Kč

c) soukromého práva zástavního . 100 Kč —

d) práv předchozího uživatele ma
jitelem uznaných ..... 100 Kč _

e) neúčinnosti průvodních pro
středků ......... 50 Kč

37. Za zápis změny přídavkového pa
tentu v samostatný v zázna
mech aneb v rejstříku . . . 50 Kč

38. Za uznání práv předchozího uži
vatele práv patentních na návrh 
strany a jich zápis ..... 200 Kč

39. Za uznání závislosti patentu na ná
vrh strany a její zápis .... 200 Kč
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D. V oboru ministerstva veřejných prací.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1. Za osvědčení přípustnosti určitých 
hmot a konstrukcí, za osvědčení 
v zájmu dopravy neb v zájmu 
uskutečnění dávek (na písem
nou žádost strany) ..... od 20 do 5000 Kč

2. Za vystavení cejchovních listin pla
videl včetně provedeného cej
chování ........ za každou tunu nosnosti 30 hal., 

nejvýše 350 Kč
—

8. Za provedení opětného cejchování . za každou tunu nosnosti 15 hal., 
nejvýše 175 Kč

—

4. Za provedení změny v cejchovním 
listě .......... 20 Kč —

5. Za vystavení lodního patentu včet
ně první prohlídky plavidla

a) pro nákladní lodi bez vlastního 
pohonu
od 15 do 100 tun nosnosti. . . 10 Kč _

přes 100 tun nosnosti .... 50 Kč —

b) pro plavidla s vlastním pohonem 
strojním
do 25 HP ....... . 20 Kč —

do 300 HP . .............................. 50 Kč
přes 300 HP ....... 100 Kč

6. Za provádění opětovných lodních 
prohlídek

a) pro nákladní lodi bez vlastního 
pohonu
od 15 do 100 tun nosnosti. . . 10 Kč —
přes 100 tun nosnosti .... 25 Kč —

b) pro plavidla s vlastním pohonem 
strojním
do 25 HP . . . . . . . . 10 Kč —

do 300 HP ........ 30 Kč
přes 300 HP ....... 60 Kč —

7. Zkušební taxy včetně vydání pla
veckých patentů

a) pro kapitány lodí se strojním 
pohonem ... .... . 120 Kč —
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č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

b) pro vůdce lodí bez vlastního 
strojního pohonu.................... 60 Kč

c) pro vůdce vorů......................... 20 Kč —

8. Zkušební taxy včetně vydání stroj
nických patentů ......................... 40 Kč -

9. Zkušební taxy včetně vydání pa
tentů pro řidiče motorových 
člunů do 15 HP........................ 60 Kč —

10. Zkušební taxy včetně vydání pa-
60 Kčtentů lodivodů.........................

11. Za osvědčení o připuštění typu mo
torového vozidla k jízdě po ve
řejných silnicích:
pro automobily ...... 300 Kč

pro tříkolky , ......................... 225 Kč —

pro motorová kola (motocykly) 
vyjma velomotory (kola s po
mocnými motorky) .... 150 Kč —

12. Za osvědčení o jízdních silostrojích 
s malou rychlostí (nařízení ze 
dne 26. října 1908, č. 221 ř. z.) :
pro automobily......................... 200 Kč

pro tříkolky............................. 100 Kč —

pro motorová kola (motocykly) 
vyjma velomotory (kola s po
mocnými motorky) .... 50 Kč —

13. Za sdělení výškové koty značek pro 
připojení měření stran ve smys
lu §§ 1 a 8 vlád. nař. ze dne 20. 
ledna 1920, č. 43 Sb. z. a n.:

a) za jednu výškovou kotu s popi
sem značky ....... 20 Kč

b) při současném sdělení dalších 
výškových kot za každou další . 10 Kč —

14. Za osvědčení přípustnosti typu ace- 
tylenových přístrojů .... od 100 do 300 Kč ■—

15. Za udělení autorisace soukromým 
ústavům zkušebním ve smyslu 
zákona ze dne 9. září 1910, 
č. 185 ř. z.:
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č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

při prvním udělení, resp. rozší
ření autorisace......................... 500 Kč
při prodloužení autorisace . . 200 Kč —

16. Za povolení k přenosu elektrické 
energie přes hranice státní 
(§ 30 zák. č. 438/1919 Sb. z. 
a n.)....................................... od 50 do 5000 Kč

17. Za provedení smírčího jednání o ú- 
pravě cen elektrické energie 
(§ 2 vlád. nař. č. 524/1919 Sb. 
z. a n.) ........ . od 100 do 5000 Kč

18. Za projednání žádosti za připuště
ní měřidla nebo změn jeho kon
strukce k úřednímu cejchování od 10 do 1000 Kč

19. Za schvalování děl všeužitečných 
elektrických podniků podle § 16 
zákona č. 438/1919 Sb. z. a n. a 
za udělování vodoprávních a 
stavebních povolení podle § 17 
téhož zákona ......................... .... od 100 do 20.000 Kč

20. Za povolení volně nakládat! vyhra
zenými nerosty získanými při 
kutání (§ 20 horního zákona) . od 10 do 2000 Kč

21. Za propůjčení dolových a povrcho
vých měr (§§ 42 a násl., 75 a 
násl. hor. zákona).................... od 100 do 10.000 Kč _

22. Za propůjčení přebytků (§§ 71 a 
násl. hor. zák.)......................... od 50 do 5000 Kč —

23. Za udělení koncese pomocných děl 
a revírních štol (§§ 85 a násl., 
90 a násl. hor. zák.) .... od 50 do 1000 Kč ___

24. Za vymezníkování, obnovení a Urče
ní hranic (§§ 64—68 hor. zák.) od 50 do 500 Kč —

25. Za srážení dolových měr neb polí a 
dělení dolových měr (§§ 112 a 
násl., 115 a násl., 135 hor. zák.) od 20 do 500 Kč

26. Za úřední úkony (povolení, schva
lování a rozhodování) předse
vzaté v důsledku §§ 123—133 
hor. zák. o právech spojených 
s propůjčkou .o.o.o. od 20 do 5000 Kč —
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c. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

27. Za schvalování společenských
smluv i potvrzování a schvalo
vání různých záležitostí těžař- 
stev (§§ 136, 137, 143, 155, 159 
hor. zák.)................................. od 20 do 250 Kč

28. Za povolení úlev v povinnosti stá
lého provozu hor, t. j. při ko- 
masaci kutišt a povolování lhůt 
(§§ 174 a 182 hor. zákona) . . od 10 do 500 Kč

29. Za potvrzení aneb zřízení báňské 
služebnosti (§§ 193 a 194 hor. 
zák.)............................. .... . od 50 do 1000 Kč _

30. Za rozhodování ve sporech mezi 
kutéři (§§ 30, 31 a 33 hor. zá
kona), pokud rozhodnutí ná
leží horním úřadům, ve sporech 
o rozsah a výkon oprávnění spo
jených s propůjčkou (§ 132 hor. 
zák.) a ve sporech při setkání 
v prorážkách (§ 198 hor. zák.) od 50 do 5000 Kč

31. Za schválení báňského revíru (§ 11 
hor. zák.)................................... od 100 do 1000 Kč —

32. Za udělení autorisace báňského in
ženýra ....................................... 500 Kč ' —

33. Za nostrifikaci cizozemských studií 
•báňských........................ 500 Kč —

34. Za výjimečné uznání závodním po
dle § 2, lit. b), zákona z 31. pro
since 1893, č. 12 ř. z. ex 1894 . od 100 do 1000 Kč
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E. Y oboru ministerstva zemědělství.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1.

2.

Za vodoprávní povolení ....

Za výpisy z vodních knih ....

od 10 do 20.000 Kč

10 Kč

Vyměří-li se tato 
dávka, odpadá 
dávka podle 

pol. 13. sazby C.

3. Za povolení mimořádné těžby lesní 
nad 25 m3 podle § 4 zák. č. 82/ 
1918 Sb. z. a n........................... od 20 do 20.000 Kč

4. Za udělení veterinárního povolení 
podle §u 4 zák. č. 177/1909 ř. z. 
a zák. čl. VII. z r. 1888:

a) k dovozu užitkových a jateč- 
ných koní, užitkového a jateč- 
ného skotu za každý kus povo
lený k dovozu ...... 5 Kč

b) k dovozu užitkových a jateč-
ných vepřů za každý kus povo
lený k dovozu .........................

c) k dovozu užitkových a jateč- 
ných ovcí a koz za každý kus 
povolený k dovozu .....

2 Kč

50 h, nejméně však 1 Kč

k 4 a) až e): 
Úhrnná dávka 
nesmí za jedno 
povolení přesa- 
hovati 5000 Kč

d) k dovozu užitkové a jatečné 
drůbeže za každý povolený kus 
k dovozu ........ 20 h, nejméně však 1 Kč

e) k dovozu masa za q povolený 
k dovozu ........ 2 Kč

f) k dovozu zvířecích surovin . . od 5 do 50 Kč podle množství

g) k průvozu živých nebo zabitých 
zvířat do států, s nimiž nebyla 
uzavřena veterinární konvence:

I. koní ........ od 5 do 50 Kč w
II. jiných zvířat neb masa za 

každé udělené povolení . . 25 Kč _

5. Za fytopathologickou prohlídku 
bramborů a za fytopathologické 
osvědčení podle vl. nař. č. 148/ 
1921 Sb. z. a n. za 100 q . . . od 100 do 150 Kč, 

nejvýše však 5000 Kč
mimo režijní 

náklady spojené 
s výkonem pro

hlídky a pře
zkoušením osvěd

čení
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F. V oboru ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka '

1. Za projednání přihlášky o zahájení 
soukromé praxe lékařské v ur
čité obci:

k pol. 1. až 17.:
Zvláštní sazby 

pro cizince platí 
jen potud, pokud

a) lékařem tuzemcem ..... 50 Kč jim mezinárod
ními smlouvami

b) lékařem cizincem ..... 100 Kč není zaručeno 
stejné nakládání

2. Za projednání přihlášky o zahájení
jako s tuzemci.

soukromé praxe babické v ur
čité obci:

a) porodní bábou tuzemskou . . 20 Kč —
b) porodní bábou cizinkou . „ . 40 Kč —

3. Za povolení k výkonu praxe odbor-
ného zubního lékaře .... 200 Kč —

4. Za povolení k výkonu lékařské pra-
xe cizinci ....... od 1000 do 5000 Kč • --

5. Za povolení k výkonu babické pra-
xe cizí porodní bábě .... od 100 do 500 Kč —*

6. Za nostrifikaci babického diplomu
v cizině získaného:

a) zdejší příslušníci ..... 50 Kč —

b) cizí příslušníci......................... 100 Kč —

7. Za vydání vysvědčení o zvláštní
praktické zkoušce zubotechnic- 
ké............................. 200 Kč —

8. Za vydání vysvědčení o osvobození
od zvláštní praktické zkoušky 
zubotechnické........................ 500 Kč —

9. Za udělení koncese lékárnické a za
převod lékárnické koncese re
álné :

a) v obcích s počtem obyvatel přes
100.000 ........ 4000 Kč Ustanovení o za-

b) v obcích s počtem obyvatel přes
3000 Kč

pravovánítax ve 
prospěch zaopa-

50.000 ....................................... tření kondicinu-
c) v obcích s počtem obyvatel přes

2000 Kč

jících magistrů 
farmacie a jejich

20.000 ....................................... pozůstalých po-
d) v obcích s počtem obyvatel přes 

10.000 ....................................... 1000 Kč

dle zák. z 18. 
prosince 1906, č.
5 ř. z. ex 1907,

e) v obcích jiných ...... 500 Kč
zůstávají nedot

čena.
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č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

10. Za udělení oprávnění věsti domácí
lékárnu ........ 200 Kč —

11. Za jednotlivé výkony chemického a 
mikroskopického rozboru v ú- 
stavu pro zkoumání léčiv . . . . od 5 do 100 Kč podle složitosti

12. Za prozkum lékárnických specialit od 100 do 800 Kč

. výkonu

13. Za připuštění lékárnických specia- : 
lit:

a) domácích.................................. 50 Kč

b) všeobecných, a to

a) tuzemských ...... 300 Kč

b) cizozemských . , . . . 500 Kč —

14. Za povolení ku zkoušce tyrocinální 
ministerstvem pro žadatele

a) tuzemce................................... 100 Kč

b) cizince ........ 200 Kč —

15. Za povolení ku provádění bakterio
logických a podobných vyšetřo
vání ......... od 500 do 1000 Kč podle rozsahu

16. Za prohlášení míst za místa lázeň
ská, za udělení koncese k ústavu 
lázeňskému, za prohlášení vody 
minerální za léčivou neb za 
vodu stolní ....... od 500 do 20.000 Kč

oprávnění

podle rozsahu

17. Za udělení koncesí ku zřízení a pro-

uděleného 
povolení a jeho 

majetkového
vozu ústavů léčebných (sanato
rií, ambulatorií), ústavů vodolé- 
čebných, mechanotherapeutic- 
kých neb fysikálně léčebných a 
ústavů vyšetřovacích rázu vý
dělečného ........ od 500 do 20.000 Kč

významu pro 
žadatele

podle rozsahu

'

uděleného 
povolení a jeho 

majetkového 
významu pro 

žadatele

; ;!'::
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G. Y oboru ministerstva národní obrany.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1. Za obstarání matričních listin v ci
zině .......... od 20 do 100 Kč —

'2. Za diplomy pro absolventy válečné 
a intendancní školy .... 30 Kč —

3. Za poskytnutí výhody v plnění 
branné povinnosti podle zákona 
č. 370/1922 Sb. z. a n. . . . 25 Kč —

4. Za propuštění přebytečných branců 
z činné služby vojenské na žá
dost podanou podle vl. nař. č. 
187/1924 Sb. z. a n................... 25 Kč

5. Za udělení dočasné dovolené podle 
§ 75, odst. 7., branných předpisů 15 Kč —

6. Za povolení vstupu do cizích vojen
ských služeb (§ 5 branných 
předpisů)............................. . 40 Kč —

7. Za povolení dobrovolného vstupu 
cizích státních příslušníků podle 
§ 63 branných předpisů . . . 30 Kč

8. Za povolení žádaného vtělení nebo 
přemístění k určitému vojsko
vému útvaru, ústavu nebo 
úřadu ....................................... 10 Kč

9. Za vysvědčení vystavená vojenskou 
správou ve smyslu živn. řádu 
o tom, že vojín byl zaměstnán 
při řemeslné práci .....

i
10 Kč —

H. V oboru ministerstva sociální péče.

c. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1. Za rozšíření koncese dopravní spo
lečnosti podle § 13 zák. č. 71/ 
1922 Sb. z. a n........................... od 200 do 5000 Kč

2. Za snížení kauce podnikatelské neb 
zmocněnecké podle § 14 zák. č. 
71/1922 Sb. z. a n. . . . . . od 1000 do 5000 Kč —
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č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

3. Za schválení ustanovení vedoucího 
vystěhovalecké kanceláře podle 
§ 15 zák. č. 71/1922 Sb. z. a n. od 100 do 1000 Kč —

4. Za udělení povolení dopravnímu 
podniku použiti zaměstnanců 
mimo obchodní místnosti k při
jímání a dalšímu dopravování 
vystěhovalců podle § 17 zák. č. 
71/1922 Sb. z. a n. . . . . . od 100 do 1000 Kč

5. Za schválení tiskopisů a inserátů 
vystěhovaleckých dopravních 
podniků ........ od 20 do 1000 Kč —

6. Za povolení zaměstnání cizích stát
ních příslušníků v oboru zpro
středkování práce . . . . . od 20 do 1000 Kč —

Ch. Y oboru ministerstva spravedlnosti.

č. Úkon, oprávnění, výhoda Dávka Poznámka

1. Za advokátní a notářskou zkoušku 
v Čechách, na Moravě a ve Slez
sku .......... 400 Kč _

2. Za osvědčení o tuzemském právu . od 50 do 1000 Kč —

3. Za osvědčení o právu platném v ci- 
, zině k žádosti stran anebo k žá

dosti soudu v zájmu stran . . od 100 do 5000 Kč —

4. Za vysvědčení o potvrzení vzájem
nosti ve firemních věcech . . od 25 do 500 Kč —

5. Za vyjádření vydaná k žádosti 
stran o zaručené vzájemnosti . od 25 do 500 Kč —

6. Za vyjádření o rozsahu exterrito- 
riality . ................................... od 25 do 500 Kč —

7. Za ustanovení notářského substi- 
tuta na žádost substituovaného 
notáře ....................................... 50 Kč —

8. Za ustanovení stálým znalcem nebo 
tlumočníkem ...... od 50 do 1000 Kč —

Státní tiskárna v Praze.


