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doch zcela zrušený, zostane toto zřůšenie
týmto zákonom nedotknuté.
(2) Jestliže však došlo takto len ku čiastočnému zrušeniu poměru osadníckeho, zostáva
toto žrušenie zákonom týmto taktiež ne
dotknuté, avšak předpisy tohoto zákona platia i pre takýto poměr osadnícky a pre takto
nezrušené práva a povinnosti z něho.
§ 30.
Tento zákon nevztahuje sa na poměry
vzniklé tým, že boly alebo sú štátné pozemky
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi prona
jaté, do árendy dané alebo iné práva k ním
alebo k ich užitkom sriadenó alebo vykoná
vané (na pr. i ako služné, mzda, deputát a
pod.) hoci v pomere námezdnom alebo inom
pomere podobnom, avšak ináč, ako na základe
poměru osadníckeho v smysle §u 1.
§ 31.
í1) Zákon tento, ktorého platnost’ je obmedzená na územie Slovenska a Podkar
patskej Rusi, nabýva účinnosti dva mesiace
po vyhlášení.
(2) Tým istým dňom pozbývá platnosti nariadenie ministra s plnou mocou pre správu
Slovenska zo dňa 9. apríla 1919, č. 63/1919
(č. 11 úřad. nov. z 12. apríla 1919).
(3) Prevádzať tento zákon ukládá sa ministrom zemědělstva, veřejných práč, spravedl
nosti, financií a vnútra.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.

ve výši, uvedené v sazebníku, tvořícím sou
část tohoto zákona.
II. Osvobození od poplatků.
§ 2.
Mimo případy, uvedené v sazebníku při jed
notlivých položkách, jsou od poplatků osvo
bozeny:
A. Podle povahy úředního
úkon u
1. úřední úkony, k nimž daly podnět česko
slovenské nebo cizí úřady, veřejné korporace
a veřejné ústavy, pokud nejde podstatně o zá
jem soukromé strany;
2. úřední úkony, týkající se ochrany a za
stupování československých příslušníků proti
opatřením, která odporují mezinárodním
smlouvám nebo zásadám mezinárodního
práva;
3. podání, obsahující oznámení a návrhy
podstatně v zájmu veřejném;
4. úřední úkony ve všech odvětvích sociální
správy;
5. informace obchodního rázu, zejména
zprávy o obchodních poměrech, o úvěruschopnosti firem a úpadcích, dále oznámení jmen
právních zástupců, jednatelů a pod.;
6. podání ve věci vyměření nebo zákonem
přípustného snížení, vrácení nebo posečkání
s placením těchto poplatků; dále dotazy o způ
sobu úředních vyřízení;
7. stížnosti ve smyslu § 17 tohoto zákona;
8. řízení ve věcech vojenské povinnosti;
9. předběžná visa;
10. doporučovací listy.
B. Podle osobních poměrů po
platných osob

225.
Zákon ze dne 15. října 1925
o poplatcích za úřední úkony zastupitelských
úřadů československé republiky.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
I. Předmět poplatků.
§ 1Za, úřední úkony zastupitelských úřadů če
skoslovenské republiky se vybírají poplatky

1. diplomatická visa;
2. visa pro příslušníky cizích států na zá
kladě vzájemnosti;
3. pasy pro zaměstnance zahraniční služby
a jejich rodiny;
4. všechny úřední úkony pro osoby nema
jetné, jejichž nemajetnost jest úřadu známa
nebo hodnověrně osvědčena; úřední úkony pro
osoby, kterým bylo československým soudem
propůjčeno právo chudých pro určitou právní
věc, pokud s ní tyto úřední úkony souvisejí;
jedná-Ii se o příslušníky cizích států, vyžaduje
se vzájemnost.
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III. Povinnost platiti a ručení.
§3.
Povinnost platiti. Osobní
ručení.
(O Zaplatitkpoplatky (§ 1), diety (stravné)
a cestovní výlohy zaměstnanců zastupitel
ských úřadů při úředních cestách, cestovní
výlohy a odměny znalcům (§ 9) a jiné hotové
výlohy (§ 10) jest povinna strana, která žádá
za poplatný úřední úkon; při úředních jed
náních, zavedených z úřední moci nebo na do
žádání některého úřadu, strana, v jejímž zá
jmu se úřední jednání koná.
(2) Poplatky a jiné shora uvedené výlohy
při úředních úkonech, vztahujících se ku
plavbě čsl. obchodního loďstva námořního,
jest povinen zaplatiti v první řadě velitel lodi.
(2) Je-li zavázáno ku placení více osob, ručí
za zaplacení všecky rukou společnou a neroz
dílnou.
§4.
Věcné ručení.
(') Pro poplatky, stanovené 2. položkou sa
zebníku, vázne zákonné zástavní právo na vy
braných částkách a cennostech; pro poplatky,
stanovené 3. položkou, vázne zákonné zástavní
právo, na jmění pozůstalostním nebo na pe
něžité částce, při dražbě docílené; pro po
platky, stanovené 4. položkou, vázne zákonné
zástavní právo na přijatých částkách a cen
nostech; pro poplatky, stanovené 5. položkou,
vázne zákonné zástavní právo na uschovaných
předmětech. Na těchto majetcích vázne i zá
konné zástavní právo pro diety (stravné) a
cestovní výlohy zaměstnanců zastupitelských
úřadů při úředních cestách, cestovní výlohy
a odměny znalcům (§ 9) a jiné hotové výlohy
(§ 10). Zastupitelský úřad jest oprávněn sraziti si nezaplacené poplatky, diety (stravné),
cestovní a jiné výlohy při odevzdání před
mětů, na nichž vázne zákonné zástavní právo.
(■ ) Toto zástavní právo má přednost přede
všemi zástavními právy pro pohledávky z ti
tulů práva soukromého.
IV. Ustanovení o sazebníku.
§ 5.
V š e o b e c n á ustanovení.
(') Poplatky jsou stanoveny buď pevnými
částkami nebo v procentech.
(2) Poplatky, stanovené pevnou částkou, se
rozumějí v československých korunách.
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(■’■) Jak budou československé koruny pře
počítávány na místní měny, bude stanoveno
vládním nařízením.
§ 6.
P řir á ž k y v mimoevropských
zemích.
0) Zastupitelské úřady v mimoevropských
zemích vybíraj í k poplatkům, stanoveným
v prvním sloupci sazebníku, stoprocentní při
rážku.
(2) Přirážce této podléhá též nejvyšší vý
měra poplatku, stanoveného pol. 32. sazeb
níku, a nejnižsí nebo nejvyšší pevná výměra
procentových poplatků. Jinak jsou poplatky,
stanovené v procentech, od této přirážky osvo
bozeny.
(3) Od přirážky jsou osvobozeny též po
platky podle položek sazebníku: 26. e) a f),
27. e) a f), 28. e) a f) a 31.
§7Zmocnění ke s r á ž k á m.
Vláda se zmocňuje zavěsti dočasně pro země
s mimořádnými poměry hospodářskými pro
centové srážky.
§8.
Zmocnění ke zvyšován í, p r o m í- „
jenía snižování poplatků.
0) Ministr zahraničních věcí nebo úřady
jím zplnomocněné mohou výjimečně vybírati
podle volného uvážení dvojnásobný pravidelný
poplatek, slušelo-li by považovat! poplatek,
uvedený v sazebníku, za příliš nízký vzhledem
ke zvláštní obtížnosti případu nebo nepoměrné
ztrátě času, spojené s vyřízením.
(2) Dále mohou ministr zahraničních věcí
nebo úřady j ím zplnomocněné promíj eti anebo
snižovati poplatky z důvodů vzájemností,
ekvity, ku podpoře veřejných zájmů, a upou
štět} od vymáhání poplatků, kdyby bylo spoj eno s příliš velkými obtížemi nebo kdyby po
platky byly pravděpodobně nedobytný.
§ 9.
Diety (stravné) a cestovní vý
lohy zaměstnanců zastupitel
ských úřadů při úředních ce
stách konaných na žádost nebo
v zájmu stran. Náhrada cestov
ních výloh a odměny znalcům.
Vláda stanoví k návrhu, jejž podá ministr
zahraničních věcí v dohodě s ministrem fi-
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nand, směrnice o dietách (stravném) a ce
stovních výlohách, jež příslušejí zaměstnan
cům zastupitelských úřadů při úředních ce
stách, konaných na žádost nebo v zájmu stran,
a o náhradě cestovních výloh i případné od
měně znalcům a jiným osobám, přibraným
zastupitelským úřadem k úřednímu úkonu.
§ 10.
Náhrada za hotové výlohy.
' Vedle, poplatku, předepsaného při poplat
ných úředních úkonech, jakož i při úředních
úkonech, osvobozených od poplatků, se vybírá
náhrada za hotové výlohy (poštovné, poplatky
za pasové a jiné nákladnější formuláře, te
legramy atd.).

§ 11.
Zálohy ku krytí výloh. O d e p i s o. vání výloh.
0) Stát má právo požadovat! ku krytí vý
loh (§§ 9 a 10) předem zálohu, vyjímaje pří
pady, kdy řízení bylo zahájeno z úřední moci
nebo na podnět jiného úřadu, dále kdyby toho
vyžadoval veřejný zájem nebo straně byla
odkladem řízení způsobena nenahraditelná
škoda.
(2) Ministr zahraničních věcí nebo úřady
jím zmocněné mohou odepsati hotové výlohy,
uvedené v §§ 9 a 10, kdyby vymáhání jejich
bylo spojeno s příliš velikými obtížemi anebo
kdyby byly pravděpodobně nedobytný.

VI. Předepisování a vybírání poplatků.
§ 14.
Zásady.
0) Poplatek se platí hotově; vyměřuje a
vybírá jej zastupitelský úřad, provádějící po
platný úřední úkon, výjimečně ministerstvo
zahraničních věcí nebo jím delegovaný úřad.
(2) Poplatek se vyměřuje podle okolností
buď ústně nebo písemně, a to buď řádným
platebním rozkazem anebo potvrzením na
listině.
(3) Poplatek podle 1. položky sazebníku
nutno zpravidla zaplatit! ihned, když se po
dání činí. Jinak jest vyměřený poplatek
splatný, jakmile se straně ústně nebo písemně
oznámí. Nezaplatí-li ho strana do 30 dnů, může
býti exekučně vymáhán a strana jest povinna
platí ti až do dne zaplacení úroky z prodlení ve
výši, stanovené pro kolky a poplatky a hraditi
případné exekuční výlohy. Výjimky stanoví
vládní nařízení.

§ 12.

§ 15.
Předepisování a vybírání po
platků honorár nimi 'k o n s u 1 á rn í m i úřad y.
p) Poplatky se vybírají zásadně pro státní
pokladnu.
(2) Ministr zahraničních věcí určí, zda a
jaká část poplatků, v sazebníku stanovených,
připadá přednostům honorárních konsulárních
úřadů.
(3) Pokuty (§ 19) plynou výhradně do
státní, pokladny.

Rozměry stránky a archu.

§ 16.

Stanovení procentových po
platků. Měna.

j1) Stránka podle přiloženého sazebníku má
nejvýše 25 řádků, každý řádek nejvýše 20
slabik. Překročuje-li stránka celkově tyto roz
měry, zvyšuje se poplatek o 25% obyčejné
sazby.
(ž) Arch podle přiloženého sazebníku má
čtyři stránky ve smyslu předcházejícího od
stavce.

0) Vláda se zmocňuje vydati nařízením
předpisy o tom, jak má býti vyšetřen základ
pro vyměření procentových poplatků.
(2) Dále se vláda zmocňuje vydati naříze
ním předpisy o měně, ve které se poplatky
vyměřuj í a platí.

V. Vznik poplatkové povinnosti.

VIL Právo stížnosti.

§ 13.
Nárok státu na poplatek vzniká při podá
ních a přílohách tím okamžikem, kdy se po
dání u úřadu činí, jinak zahájením úředního
úkonu, pokud není v sazebníku stanoveno
jinak.

§ 17.
(J) Stížnost na vyměření poplatku nebo po
kuty jakož i na odepření poplatkové slevy
nebo osvobození jest pódati u toho úřadu,
který poplatek vyměřil nebo pokutu uložil.
Uzná-li přednosta úřadu stížnost strany za
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odůvodněnou, může jí vyhověli sám. Jinak
o ní rozhodne s konečnou platností ministr
zahraničních věcí a to v dohodě s ministrem
financí, je-li stěžovatel československým stát
ním občanem, v jiném případě samostatně.
(2) Uplatňuje-li stěžovatel vady řízení,
sběhlé při vyměření poplatku nebo uložení po
kuty, má úřad, poplatek vyměřivší nebo po
kutu uloživší, uzná-Íi námitky tyto za správné,
doplnili řízení, než předloží stížnost ministru
zahraničních věcí.
(3) Stížnost jest podati do 30ti dnů.
í1) Lhůta počíná běželi dnem po ústním
sdělení poplatku straně nebo po doručení pla
tebního rozkazu (potvrzení). Při počítání
lhůty nečítají se dny poštovní dopravy.
(5) Připadne-li poslední den lhůty na neděli
nebo všeobecný svátek československé re
publiky nebo státu, v němž má sídlo úřad, po
platek vyměřivší nebo pokutu uloživší, anebo
v němž má strana bydliště, končí se lhůta
teprve příštího všedního dne.
(8) Stížnost nemá odkládacího účinku.
Vili. Použití všeobecných ustanovení o kolcích
a poplatcích.
§ 18.
Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí
o těchto poplatcích obecná zákonná ustanovení
o kolcích a poplatcích.
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Č4) Pokutu vyměří a vybere úřad, příslušný
k vybrání poplatku (§ 14).
X. Promlčení.
§ 20.

(4) Právo státu vyměřiti poplatek se pro
mlčuje ve čtyřech letech. Promlčecí lhůta po
číná běžeti od uplynutí správního roku, ve
kterém vznikl nárok státu na poplatek (§ 13).
(2) Právo vyměřiti částku, o kterou bylo
nesprávně vyměřeno méně, se promlčí ve dvou
letech od uplynutí správního roku, ve kterém
byl původně vyměřený poplatek zaplacen.
(3) Promlčení se přeruší ve všech shora
uvedených případech úkony, směřujícími
k vyměření poplatku, o kterých byla strana
zpravena. Od uplynutí správního roku, ve kte
rém byl proveden poslední úřední úkon tohoto
druhu, počíná běžeti nová promlčecí lhůta.
(4) Právo státu požadovat! splatný popla
tek se promlčuje v šesti letech od uplynutí
správního roku, ve kterém se stal splatným.
(s) Promlčení splatného poplatku se pře
ruší doručením upomínky poplatníku, zavede
ním exekuce nebo povolením platební lhůty.
Po uplynutí správního roku, ve kterém byla
doručena poslední upomínka, učiněn poslední
exekuční krok, uplynula poslední platební lhů
ta, počíná běžeti nová promlčecí lhůta.

IX. Trestní ustanovení.

(°) Je-li poplatek pojištěn ruční zástavou
(§4), nemůže býti státu, pokud má zástavu
v rukou, namítáno, že opomenul vykonati zá
stavní právo a.toto se nemůže promlčeti.

§ 19e) Kdo vyláká bud’ nižší výměru nebo
slevu poplatku nebo osvobození od něho před
stíráním nepravdivých skutkových okolností,
bude potrestán, nejde-li o čin přísněji stíhaný
podle trestního zákona, pokutou ve dvojnásob
né výši částky, o kterou stát zkrátil, nehledě
k povinnosti zaplatiti zkrácený poplatek.

(T) Také právo dlužníkovo zástavu vykou
pit! se nepromlčuje, část pohledávky, která
není kryta cenou zástavy, může mezitím zaniknouti promlčením.
(s) Je-li splatný poplatek zajištěn zápisem
do pozemkové knihy nebo záznamem v úřed
ních depositech, nelze do 30 let po knihovním
zápisu nebo záznamu namítati promlčení
proti uplatňování práva takto nabytého.

(2) Za vylákání se pokládá předstírání ne
pravdivých skutkových okolností, majících
vliv na výměru poplatku, zejména nemajet
nosti, pak zamlčení nebo nesprávné udání
předmětu, podle jehož hodnoty se vyměřuje
poplatek.

(“) Právo státu vyměřiti straně pokutu
(§ 19) se promlčuje v pěti letech ode dne, kdy
byl přestupek spáchán.

(3) Stejně jako dokonaný čin se trestá po
kus, avšak s tou odchylkou, že základem k vy
měření pokuty j est poplatek, o který stát mohl
přijití.

§21.
Podání stran, svědčící zastupitelským úřa
dům československé republiky, jsou osvobo
zena od kolkovného.

XI. Osvobození od kolkovného.
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XII. účinnost zákona. Přechodná ustanovení.
Provedení zákona.
§

22.

Počátek působnosti. Zrušená
ustanovení.
i1) Tento zákon nabude účinnosti dnem
1. ledna 1926.
(2) Současně pozbudou platnosti tyto zá
kony:

9. opatření Stálého výboru Národního
shromáždění republiky československé podle
§ 54 ústavní listiny ze dne 29. září 1920, č. 564
Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují ustanovení
zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40 ř. z. a zák.
čl. XXVI./1901 o poplatcích kónsulárních.
§ 23.
Přechodná ustanovení.
i1) Dosavadní předpisy zůstávají i nadále
v platnosti pro úřední úkony, zahájené v době
přede dnem, kdy vstoupí, v platnost nový zá
kon.
^ (=) Za deposita, uložená do úschovy 18 mě
síců nebo dříve před účinností tohoto zákona,
se platí kromě poplatku podle dosavadních
ustanovení ještě poplatek, stanovený v pol.
5. b) aa) čís. 2. nebo 5. b) bb) čís. 2. sazeb
níku, tvořícího součást tohoto zákona, podle
doby úschovy od účinnosti zákona až do jejich
vydání. Všechna ostatní deposita se posuzují
podle položky 5. sazebníku, tvořícího součást
tohoto zákona.

1. saz. pol. 50/44 t) poplatkového zákona
ze dne 9. února 1850, č. 50 ř. z.;
2. pol. 14 s) uh. popi. sazebníku;
3. zákon ze dne 22. ledna 1902, č. 40 ř. z.,
jímž se upravují poplatky konsulární s pří
slušným sazebníkem;
4. zák. čl. XXVI./1901 o úpravě konsulárních poplatků s příslušným sazebníkem;
5. § 6 odst. 1. poslední věta císařského na
řízení ze dne 15. září 1915, č. 278 ř. z. o po
platcích z bezúplatných převodů majetku;
6. § 23 č. 1. odst. 3: zák. čl. XI./1918 o po
§ 24,
platcích z převodu maj etku;
Provedení zákona.
7. čl. IV. odst. 2. zákona ze dne 23. pro
since 1917, č. 500 ř. z., jímž se prodlužuje pů
Ministru zahraničních věcí se ukládá, aby
sobnost a doplňují zákony ze dne 30. srpna provedl tento zákon ve shodě s ministry fi
1891, č. 136 ř. z. a ze dne 22. ledna 1902, č. 40 nancí, obchodu, sociální péče, spravedlnosti
ř. z. o konsulárním soudnictví a kónsulárních a vnitra.
poplatcích;
T. G. Masaryk v. r.
8. § 9 zák. čl. XIX./1917, jímž se opětně
švehla v. r.
prodlužuje platnost a mění některá ustano
vení zák. čl. XXXI./1891 o úpravě konsulárDr. Beneš v. r.
ního soudnictví;

Sbírka zákonů a nařízení, č. 225.

1135

Čís. pol.

Sazebník.

1

Popi a t e k
j u zast. úřadů ČSR. v zemích

Označení poplatného úředního úkonu
j

evropských
Kč

A. Poplatky za různé správní úkony.
Za úřední úkony, pro které není ustanovena zvláštní i
sazba:
a) pevný poplatek za první podání............................. i
i b) za každé následující podání v téže věci, pokud ne
vyžaduje nového samostatného vyřízení ....
c) za každou přílohu v originále nebo v opise . . .

| h

mimo
evropských
Kč
| h

!
50

—

100

25
10

—
—

50
20

Poznámky:
1. Při protokolárním sepsání se zvyšuje poplatek, stanovený
pod a) a b), o 50%.
jl 2. Podání a přílohy ve dvou nebo několika stejnopisech jsou
podrobeny poplatkové povinnosti jen za prvopis.

2

Za vybrání pohledávky, renty a pod. z vybrané částky
j nebo hodnoty........................ . . .........................j
nejméně však poplatek podle pol. 1.

10/o

l°/o

20

40

10

20

Poznámky:
,
1. Viz § 4.
; 2. Za inkaso směnky se vybírá poloviční procentový poplatek.
3. Za doručení peněz, cenných papírů, vkladních knížek a ji
ných cenných předmětů se vybírá mimo poplatek, stano
vený touto položkou, ještě poplatek podle pol. 4.
4. Bylo-li zakročení bezvýsledno, vybírá se poplatek podle
pol. 1.

3

Za účast v řízení pozůstalostním:
I. za úřední úkony v úředních místnostech (prohlá
šení posledního pořízení, shromáždění věřitelů a
dědiců a pod.), není-li v tomto sazebníku něco ji
ného stanoveno
za první stránku protokolu..................................
za každou další stránku protokolu........................
II. za úřední úkony mimo úřední místnosti (zapeče
tění pozůstalosti nebo sejmutí úřední pečeti a se
psání protokolu o tom, úmrtní zápis, zastupování
před místními úřady nebo soudy, spolupůsobení
při jejich úředních úkonech a pod.), není-li v tom
to sazebníku něco jiného stanoveno, za každý den
úředního jednání................................................

300
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III. za sepsání inventáře s odhadem nebo s udáním
hodnoty za každý odhad nebo věcný či znalecký
nález
a) za každý den úředního jednání........................
b) kromě toho z úhrnné hodnoty seznamenaných
a odhadnutých předmětů.............................
IV. za spravování pozůstalosti z ryzí hodnoty projed
naného pozůstalostního jmění za rok nebo jeho
část....................’..........................................
V. za provedení veřejné dražby
a) za každý den úředního jednání........................
b) kromě toho z částky, dražbou stržené . . .

h

mimo
evropských
Kč
h

100

200

V4O/0

1/4 0/0

10/0

t°/o

100

200

10/0

lO/o

1/2°/0

1/2 0/0

50

100

lO/o

lO/o

V2O/0

1/2°/0

Poznámky:
1. Viz § 4.
2. Za sepsání inventáře nebo nálezu bez odhadu nebo udání
hodnoty budiž vybrán pouze poplatek, stanovený v odst.
III. a) této položky.
3. Za den se považuje doba nejvýše 6ti hodin, započatá sedmá
nebo třináctá hodina se počítá za půl dne.
4. Za dohled nad správou pozůstalosti, svěřenou osobě mimo
úřad, budiž vybírána polovina poplatku, stanoveného
v odst. IV. této položky.
5. Poplatky, stanovené touto položkou, jest vybírati též za
podobné úřední úkony mimo řízení pozůstalostní.
6. Za doručení peněz, cenných papírů, vkladních knížek a ji
ných cenných předmětů se vybírá mimo poplatek, stano
vený touto položkou, ještě poplatek podle pol. 4.

4

Za doručení peněz, cenných papírů, vkladních knížek
a jiných cenných předmětů z doručované částky
nebo hodnoty doručovaného předmětu....................
nejméně však poplatek podle pol. 1.
Poznámky:
1. Viz § 4.
2. Zastupitelské úřady mohou zprostředkovat! cenné zásilky
jen tehdy, nepříčí-li se to místním zákonům.

Za úřední uschování deposita:
a) za převzetí v úschovu i se stvrzenkou....................
b) za úschovu a vydání
aa) peněz, cenných papírů, vkladních knížek a cen
ných předmětů
1. za prvních šest měsíců nebo jejich část z hod
noty ....................................................................
2. za každých dalších šest měsíců nebo jejich část
z hodnoty........................

1137

Sbírka zákonů a nařízení, ě. 225

Poplatek
ČÍS. pOl.

u zast. úřadů ČSR. v zemích

Označení poplatného úředního úkonu
evropských
Kč

bb) listin a spisů za každý arch nebo jeho část
1. za prvních šest měsíců nebo jejich část . . .
2. za každých dalších šest měsíců nebo jejich část

h

mimo
evropských
Kč

10
5

20
10

1/2 o/o

1/2 °/0

10
500

20

Poznámky:
1. Viz §§ 4 a 23.
2. T„to deposita jsou poplatku prosta: peníze, složené' zá
lohou k úhradě poplatků, výloh a pod.; pohledávky, vydo
byté zastupitelskými úřady; žalobní kauce; kauce konsulárních právních zástupců, znalců a pod.; mzdy a svršky
dělníků, řemeslníků, lodníků a čeledi, dále náklady, složené
v případě jejich onemocnění nebo uvěznění a pod.
3. Vymění-li se depositum, podrobené poplatku podle odstavce
b) aa) této položky za jiné, platí se poplatek při vydání
prvního deposita jen potud, pokud jeho cena přesahuje cenu
nově ukládaného deposita.

6

Za osvědčení původu zboží z částky uvedené ve fak
tuře o zaslaném zboží............................................
nejméně však..........................................................
a ne více než...........................................................

1000

Poznámky:
1. Vůči těm státům, jejichž zastupitelské úřady vybírají za
osvědčení původu zboží vyšší nebo nižší poplatek, budiž
postupováno stejně; kde by o tom nebylo dat po ruce a ve
všech pochybných případech budiž vybírán poplatek podle
této sazby. V těch státech, v nichž nemá býti podle smluv
vybírán za tento úřední úkon žádný poplatek, se poplatek
nevybírá, pokud smlouvy platí. Totéž platí o těch státech,
jež mohou činiti nárok na osvobození od poplatku na zá
kladě doložky o největších výhodách.
2. Neprokáze-ii strana ceny zboží fakturou nebo jiným věro
hodným způsobem, budiž vybírán poplatek nejvyšší vý
měrou.

8

Za vyhotovení zdravotního osvědčení pro zásilky ::
zboží.......................................................................... j
Za osvědčení, že někdo jest na živu.............................. |

9

Za vysvědčení, osvědčení nebo potvrzení jiného druhu ji
k žádosti nebo v zájmu strany..............................ji

10

Za vyhotovení pasu pro mrtvolu..................................
Za vyhotovení průvodního listu pro zbraněa střelivo |j
v cestovním styku................................................. j

11

12

Za rozhodčí výrok přednosty zastupitelského úřadu:
a) při cenitelných věcech sporných z částky nebo
z hodnoty přisouzené věci .......................................
nejméně však poplatek podle pol. 1.
b) není-li sporná věc cenitelná, pevný poplatek . . .

100

—

200

300

— j
100
1
I -- ■
—
100
—
600

100

—

50
50

200

10/0

l°/o

150

300
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13

Za zřízení poručnictví nebo opatrovnictví, zahrnujíc
v to protokol o zřízení a vzetí ve slib a úřední vy
hlášení .....................................................................

150

Za prozkoumání a vyřízení poručenského nebo opa
trovnického účtu;
za první stránku ......................................................
za každou další stránku .........

20
10

Za doručení písemných žádostí stran čsl. úřadům nebo
za doručení jejich úředních vyřízení, dále za doru
čení úředních vyřízení cizích úřadů stranám . . .

20

14

15

mimo
evropských
Kč
j h

evropských
Kč

|

h.

|

—

300

40
20
40

Poznámky:
1. Je-li s doručením spojeno písemné vyhotovení zastupitel
ského úřadu, budiž vybírán poplatek dvojnásobnou částkou.
2.

Doručení předvolacích listů cizích úřadů se vykoná bez po
platku.

B. Poplatky za notářské úřední úkony.
16
17

18
19

20

150

Za sepsání posledního pořízení (závěti nebo dovětku)
Za sepsání smluv:
a) pevný poplatek.................................. .... . . .
b) kromě toho z hodnoty smluvního předmětu . . .
Za sepsání plné moci......................................................

150

Za sepsání jiných listin a spisů k žádosti strany, není-li v tomto sazebníku něco jiného stanoveno,
za první stránku.....................................................
za každou další stránku ........................................
Poznámky:
1. Netýká se ověření osvědčení původu zboží, jiné listiny, pů
vod zboží osvědčující nebo faktury, dále listin, osvědčujících nárok zboží na zvláštní ochranu původu nebo pojme
nování (viz pol. 22.).
2. Za ověření každého dalšího podpisu na téže listině nebo ..a
ověření podpisu téže osoby na dalších stejnopisech téže
listiny se vybírá poloviční poplatek.
3. Od příslušníků těch cizích států, jejichž zastupitelské
úřady vybírají od čsl. příslušníků za ověření vyšší poplatek,
nežli uvedený v této sazbě, buďtež poplatky vybírány stej
nou částkou; vybírají-li zastupitelské úřady cizího státu za
ověření nižší poplatek, nežli uvedený v této sazbě nebo není-li o výši poplatku, jimi vybíraného, dat po ruce a ve
všech pochybných případech budiž vybírán poplatek podle
této sazby.

1/4%

300
V4%

100

200

20 j

Í0 |

75 |

Za ověření podpisu soukromé osoby

i

300 i —

40
20

150
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u zasfc. úřadů ČSR v zemích
mimo
evropských
evropských
h
Kč
Kč
5

Za ověření úředního podpisu a úřední pečeti k žádosti
strany .....................................................................

■ 21

o p 1 a t e k

P

50

100

50

100

Poznámka:
Viz poznámky 1. a 3. k pol. 20.

Za ověření nebo vidování osvědčení původu zboží, jiné
listiny, původ zboží osvědčující nebo faktury, dále
listin, osvědčujících nárok zboží na zvláštní ochra
nu původu nebo pojmenování..................................

22

J

Poznámky:
1. Za vyhotovení listiny, osvědčující nárok- zboží-na zvláštní
ochranu původu nebo pojmenování, se vybírá stejný po
platek.
2. Vůči těm státům, jejichž zastupitelské úřady vybírají za
tyto úřední úkony vyšší nebo nižší poplatky, nežli uvedené
v této sazbě, budiž postupováno stejně; kde by o tom ne
bylo dat po ruce a ve všech pochybných případech budiž
vybírán poplatek podle této sazby. V těch státech, v nichž
nemá býti podle smluv vybírán za tyto úřední úkony žádný
poplátek, se poplatek nevybírá, pokud smlouvy platí. Totéž
platí o těch státech, jež mohou činiti nárok na osvobození
od poplatků na základě doložky o největších výhodách.

|

Za vidování listin bez ověření.......................................

23

50

—

100

—

10

—

20

—

—

40

—

—

40

-

—

80

—

Poznámka:
Netýká se předběžného visa (viz § 2 A, 9.), vidování osvěd
čení původu zboží, jiné listiny, původ zboží osvědčující nebo
faktury, dále listin osvědčujících nárok zboží na zvláštní
ochranu původu nebo pojmenování (viz pol. 22.), dále vidování
cestovního pasu, námořnické knížky, zatímního námořnického
průkazu a plavecké knížky (viz pol. 31.) a konečně vidování
seznamu mužstva, zdravotního pasu, lodního manifestu, ná
kladních listů, lodního deníku a deníku partikulárního (viz
pol. 32.).

|

24 |

Za ověření správnosti opisu, stranou předloženého, za
každou stránku:
a) v evropské řeči...........................................
b) v mimoevropské řeči................................................

•

20

Poznámky:
1. Překročuje-ii stránka rozměry, stanovené v § 12 tohoto
zákona, pak při účtech, tabulkách nebo výkazech, obsahu
jících většinou číslice, zvyšuje se poplatek o 25% obyčejné
sazby.
. . ..
......
2. Za ověření správnosti několika opisů téže věci se vybírá
plný poplatek pouze za první ověření, za každé další ově
ření se vybírá poloviční poplatek.

Za pořízení opisu s ověřením jeho správnosti za kaž
dou stránku:
a) v evropské řeči ....... ..........................
b) v mimoevropské řeči ...........

25

-

•

■
20

40
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I

h

mimo
evropských
li
Kč

Poznámky:
1. Viz poznámku 1. k pol. 24.
2. Za pořízení několika opisů téže věci s ověřením jejich
správnosti se vybírá plný poplatek pc"ze za první opis
s ověřením, za každý další opis s ověřením se vybírá po
loviční poplatek.
26

Za pořízení překladu s ověřením jeho správnosti:
a) z evropské do jiné evropské řeči za stránku pře
kladu .......................................................... ....
b) z mimoevropské do evropské řeči za stránku pře
kladu .........................................................................
c) z evropské do mimoevropské řeči za stránku ori
ginálu
.........................
d) z mimoevropské do mimoevropské řeči za stránku
originálu...............................................................
e) z čínského nebo japonského jazyka za každý slovní
znak .........................................................................
f) do čínského nebo japonského jazyka za každý
slovní znak . ....................................... .... . . .

40

80

6°

120

80

160

100

200

1

60

1

60

2

40

2

40

Poznámky:
1. Viz § 6.
2. Pro poplatný rozměr stránky platí ustanovení § 12.
3. Za pořízení překladu s ověřením občanských a vojenských
dokladů osobních se vybírá, poloviční poplatek.
4. Za pořízení překladu s ověřením v několika vyhotoveních
se vybírá za každé další vyhotovení poloviční poplatek.
5. Zastupitelský úřad není povinen ku pořízení překladu, nemá-li k tomu způsobilých sil.
27

Za ústní překlad nebo pořízení písemného překladu
bez ověření:
a) z evropské do jiné evropské řeči za stránku origi
nálu .........................................................................
b) z mimoevropské do evropské řeči za stránku origi
nálu .........................................................................
c) z evropské do mimoevropské řeči za stránku origi
nálu .........................................................................
d) z mimoevropské do mimoevropské řeči za stránku
originálu................... ...........................................
e) z čínského nebo japonského jazyka za každý
slovní znak....................................... .... ... .
f) do čínského nebo japonského jazyka za každý
slovní znak nebo slovo
j Poznámky:
1. Viz § 6.
2. Pro poplatný rozměr stránky platí ustanovení § 12.

20

40

30

60

40

80

50

100
80

80

20

20
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28

h

mimo
evropských
Kč
| h

Za překlad občanských a vojenských dokladů osobních se
vybírá poloviční poplatek.
Viz poznámku 5. k pol. 26.

Za ověření správnosti překladu, pořízeného stranou:
a) z evropské do jiné evropské řeči za stránku pře
kladu .................................................................... ....
b) z mimoevropské do evropské řeči za stránku pře
kladu .........................................................................
c) z evropské do mimoevropské řeči za stránku ori
ginálu ....................................................................
d) z mimoevropské do mimoevropské řeči za stránku
originálu....................................................................
e) z čínského nebo japonského jazyka za každý
slovní znak...............................................................
f) do čínského nebo japonského jazyka za každý
slovní znak.........................i..................................

30

60

45

90

60

120

75

150

1

20

1

20

£0

1

80

Poznámky:
1. Viz § 6.
2. Pro poplatný rozměr stránky platí ustanovení § 12.
3. Za ověření správnosti překladu občanských a vojenských
dokladů osobních se vybírá poloviční poplatek.
4. Za ověření správnosti několika opisů téhož překladu, poří
zeného stranou, se vybírá plný poplatek pouze za první
ověření, za každé další ověření se vybírá poloviční po
platek.
5. Viz poznámku 5. k pol. 26.

C. Poplatky za pasové úřední úkony.
29

Za vydání, obnovení nebo prodloužení cestovního pasu
řádného nebo prozatímního..................................
\
_

Poznámky:
1. Viz § 2, B. 3.
2. Za rodinný pas (pro manžele a děti do 15ti let) se vybírá
jednoduchý poplatek.
3. Za souborný pas (zájezdní soupisku) se vybírá poplatek
desetinou částky, jež by vyšla sečítáním poplatků za
zvláštní pasy pro všechny účastníky cesty, nejméně však
poplatek podle této položky.
4. Pozbyla-li strana pasu (krádeží, ztrátou, zničením a pod.),
budiž za vystavení duplikátu vybrán poplatek podle této
položky a mimo to náhrada hotových výloh, spojených
s oznámením ztráty pasu. Neosvědčí-li strana hodnověr
ným způsobem, že ztráty pasu nezavinila, budiž od ní vy
brán vedle náhrady hotových výloh dvojnásobný poplatek.
5. Za žádost o vydání, obnovení nebo prodloužení cestovního
pasu (dotazník), vyplňuje-li ji zastupitelský úřad za stra
nu, se vybírá mimo poplatek, stanovený touto položkou,
polovina poplatku, stanoveného pol. 1. a).

50

100

Sbírka zákonů a nařízení, č. S25.

1142

Čís. pol.

Poplatek
Označení poplatného úředního úkonu

evropských
Kč
6.

30

u zast. úřadů ČSR. v zemích

h

mimo
evropských
Kč
! h

Cestovním pasům se kladou na roven námořnické knížky,
zatímní námořnické průkazy a plavecké knížky, pokud na
hrazují při cestách do ciziny cestovní pasy.

Za změnu (opravu, doplnění nebo rozšíření) cestov
ního pasu ........ .........................

50

25

Poznámky:
1. Viz § 2, B. 3.
2. Viz poznámky 2., 3. a 6. k pol. 29.
3. Za žádost o změnu (opravu, doplnění nebo rozšíření) ce- |
stovního pasu (dotazník), vyplňuje-li ji zastupitelský úřad i
za stranu, se vybírá mimo poplatek, stanovený touto po
ložkou, polovina poplatku, stanoveného pol. 1. a),
4. Oprava dat, úřady chybně zapsaných, bez poplatku.

31

Za vidování cestovního pasu:
a) trvalé vstupní visum ............................................
b) jednorázové vstupní visum . . .
. . . .
c) trvalé průjezdní visum ..........
d) jednorázové průjezdní visum . . . . . . .
Poznámky:
1. Viz § 2, A. 9. a B. 1. a 2. a § 6.
2. Průjezdní visum na cestu tam a zpět jest poVažovati ve
věci poplatků za trvalé visum.
3. Za vidování rodinného pasu se vybírá jednoduchý poplatek,
nesluší-li postupovati jinak na základě vzájemnosti.
4. Vůči příslušníkům těch států, jež přijaly resoluci pařížské j
konference o pasech, celních formalitách a přímé osobní
dopravě ze dne 21. října 1920 a vůči příslušníkům států,
jež ratifikovaly štýrsko-hradeckou dohodu o cestovních pa
sech a visech ze dne 27. ledna 1922, vyhlášenou ve Sbírce
zákonů a nařízení z roku 1922 pod č. 158, se postupuje ve
věci visových poplatků podle zásad, stanovených v těchto
mezinárodních smlouvách, pokud platí.
5. Od příslušníků těch cizích států, jejichž zastupitelské úřady
vybírají od čsl. příslušníků za visum vyšší nebo nižší po
platek nežli uvedený v této položce,, buďtež vybírány po
platky stejnou částkou; kde by o tom nebylo dat pó-ruce a
ve všech pochybných případech budiž vybírán poplatek po
dle této sazby.
6. Za visum na souborný pas (zájezdní soupisku) se vybírá
pod podmínkou vzájemnosti poplatek desetinou částky, jež
by vyšla sečítáním poplatků za zvláštní visa pro všechny
účastníky cesty, nejméně však poplatek, stanovený za vi
sum na obyčejný cestovní pas.
7. Za vidování cestovního pasu, připojí-li se za panujících
epidemií zdravotní doložka, budiž vybírán poplatek dvoj
násobnou částkou.
8. Za žádost o vidování cestovního pasu (dotazník), vyplňu- j
je-li ji zastupitelský úřad za stranu, se vybírá mimo visový j
poplatek polovina poplatku, stanoveného pol. 1. a), nesluší-ii postupovati jinak na základě vzájemnosti.,
9. Poplatek za vidování cestovního pasu podle ustanovení této
položky se vybírá i tehdy, když úřední úkon provádí jiný
úřad nežli zastupitelský.
10. Viz poznámku 6. k pol. 29.
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D. Poplatky za úřední úkony, vztahující se ku plavbě
čsl. obchodního loďstva námořního.
Všeobecné potunné za připuštění a odbavení lodi v pří
stavu, ve kterém jest čsl. zastupitelský úřad, byl-li
předsevzat některý obchodní úkon nebo nalodění
či vylodění cestujících:
a) za lodi malé plavby pobřežní.................................. 1
b) za lodi velké plavby pobřežní za rejstříkovou tunu
avšak s obmezením na-nejvyšší poplatek .... i
c) za lodi daleké plavby za každou loď........................
a je-li prostornost větší nežli 200 rejstříkových ;
tun, kromě toho za každou rejstříkovou tunu přes i
200

50
100
100

1
200

200

40

20

avšak s obmezením na nej vyšší celkový poplatek

33

bez poplatku

................................................................................. I

Poznámky:
1. Připuštění a odbavení lodi obsahuje v sobě sepsání vý
slechu (konstitutu), protestu, prozkoumání a vidování seznámu mužstva, zdravotního pasu, lodního manifestu, ná
kladních listů, ověření protokolu o lodní půjčce, vidování
lodního deníku a deníku partikulárního, potvrzení o vykonaném prozkoumání lodní skříně s léky, jakož i všechny
ostatní úřední úkony a úřední vyhotovení, která se ku
plavbě vztahují a nejsou zvláštním ustanovením podrobena
zvláštnímu poplatku.
2. Kyzí prostornost se čítá podle rejstříkového listu.
3. Přistane-li loď na téže cestě v několika přístavech, zaplatí
se všeobecné potunné'jen v konečném přístavu plnou částkou, v ostatních jen polovinou.
4. Koná-Ii loď podle jízdního řádu, napřed uveřejněného, periodické plavby, zapraví všeobecné potunné jen polovinou
částky, stanovené v pol. 32. (po případě v poznámce 3.
k ní), při čemž však cesta tam a zpět se nepokládá za jedinou cestu.
5- Jestliže loď nevykoná žádných obchodních úkonů ani cestujících nenalodí nebo nevylodí, zapraví všeobecné potunné
tojiko čtvrtinou částky v pol. 32. stanovené, jestliže byla
připuštěna, anebo odbavena čsl. zastupitelským úřadem,
který jest v přístavu.
6- Přistane-li loď v některém přístavu jen následkem „moci
vyšší" nebo jen proto, aby byly doplněny potraviny nebo
uhelné zásoby a pod., není zavázána zaplátiti všeobecného
potunného, když po skončení této příčiny opět ihned opustí
přístav.
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Za každý úřední úkon, náležející ke konsulárnímu při
puštění nebo odbavení, vykoná-li se po připuštění
nebo odbavení lodi .................................................
Za výměnu (substituci) velitele’lodi:
a) u lodí malé plavby pobřežní . .
b) u lodí velké plavby pobřežní . .
i
!f c) u lodí daleké plavby .....
li
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Za každý zápis do seznamu mužstva:
za každou osobu, k níž se při tom přihlíží (počítaje
v to příslušnou poznámku v námořnické knížce) .

•
2

Za vyhotovení nového seznamu mužstva:
a) pevný poplatek......................................................
b) za každou osobu, k níž se při tom přihlíží ....
Za každou poznámku v rejstříkovém listu:
a) u lodí malé plavby pobřežní.................................... ....
b) u lodí velké plavby pobřežní ...................................
c) u lodí daleké plavby......................... .............................

36

37

38

Za vyhotovení zatímního průvodního listu (interimního pasu): ........................................................................
a) u lodí malé plavby pobřežní..........................................
b) u lodí velké plavby pobřežní ..........................................
c) u lodí daleké plavby...............................................
Za prodloužení doby platnosti zatímního průvodního
listu (interimního pasu):
a) u lodí malé plavby pobřežní..........................................
b) u lodí velké plavby pobřežní . ....................................
c) u lodí daleké plavby............................................................
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Za
i a)
b)
c)
41 Za
a)
b)
c)
42 Za

ohlášení námořského řízení zjišťovacího:
u lodí malé plavby pobřežní ........
u lodí velké plavby pobřežní..................................
u lodí daleké plavby.................................................
provedení námořského řízení zjišťovacího:
u lodí malé plavby pobřežní..................................
u lodí velké plavby pobřežní........................
u lodí daleké plavby.................................................
potvrzení rozvrhu námořské škody (dispache), čítajíc v to všechna doručení:
a) pevný poplatek......................................................
b) z úhrnné částky náhrad při havarii .....
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Státní tiskárna v Praze.
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