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38.

Zákon ze dne 17, března 1926
o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPacht (podpacht) pozemků zabraných stá
tem podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215
Sb. z. a n. (zákona záborového), uzavřený na
základě § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920,
č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), obno
vuje se na další dobu pachtovní v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku do konce hospodářského
roku 1926, na Slovensku a v Podkarpatské
R,usi do konce hospodářského roku 1929 i
proti vůli propachtovatele (vlastníka, pachtýře).
§ 2.
Z obnovy pachtu jsou vyloučeny pachty
(podpachty) na pozemcích, jež podle § 11 zá
kona záborového nebo § 20 zákona přídělo
vého propuštěny byly ze záboru.
§ 3.
Pro obnovený pacht platí podmínky dosa
vadního pachtu,
§4.
Nehodlá-li pachtýř pachtovaného pozemku
nadále podržeti, jest povinen učiniti o tom
nej později dva měsíce před ukončením pachtu
oznámení propachtovateli, jinak se má za to,
že trvá na obnově pachtu podle tohoto zá
kona.
§5.
Propachtovatel jest povinen vykázati se
pachtýřům potvrzením Státního pozemkového

úřadu o tom, že obnova pachtu podle § 2 ne
nastává.
§

6.

(!) Předpisy zákona náhradového o výpo
vědi osobám hospodařícím zůstávají nedotče
ny i v případech obnovy pachtu podle tohoto
zákona.
(2) K obnově pachtu podle § 1 není třeba
souhlasu Státního pozemkového úřadu ani
jiného dozorčího orgánu.
§7.
Tento zákon působí ode dne vyhlášení. Provésti jej ukládá se všem členům vlády.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Fatka v. r.
Koubík v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Schieszl v. r.
Dr. Říha v. r.
Dr. Engliš v. r.
Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Kállay v. r.
39.

Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem zemědělství
ze dne 22. března 1926
o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Podle §u 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:
(D Ustanovení vyhlášky ministra financí
v dohodě s ministrem zemědělství že dne
29
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17. června 1925, č. 153 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za rok
1924, platí, obdobně i pro rok 1925 s těmito
úchylkami:
(2) Místo lhůt 15. července, 31. července
a 15. srpna 1925 platí v témže pořadu lhůty
30. dubna, 15. května a 31. května 1928.
(3) Zemědělcům, kteří živelními pohromami
v roce 1925 bylí prokazatelně značně poško
zeni, může berní správa za podmínek uvede
ných ve vyhlášce č. 153/1925 Sb. z. a n. paušál
přiměřeně snížiti, jestliže o to sami zažádají
do 30. dubna 1926.
('O Paušál za rok 1925 jsou zemědělci po
vinni zaplatiti do 30. června 1926. Zemědělci,
kteří nezaplatí paušál do 30. června 1926, jsou
povinni vedle paušálu zaplatiti zákonné 5%ní
daňové zvýšení z celého paušálu a mimo to
zákonné úroky z prodlení ze čtvrtletních splá
tek (t. j. z paušálu, rozvrhnutého stejnoměrně
na jednotlivá čtvrtletí).
(5) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
uveřejnění.
Dr. Engliš v. r.

40.

Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem obchodu
ze dne 23. března 1326
o paušalování daně z obratu a daně přepychové
u cukrovinek.
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 obchodu:
O) Místo daně, která se má platiti podle
zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. z tuzemských do
dávek nebo z dovozu cukrovinek, stanoví se
paušál.
(2) Paušál u cukrovinek,
1. vyrobených v tuzemsku, činí 51/2% úplaty
nebo ceny tam, kde není úplaty;
2. dovezených z ciziny, činí 3 Kč z 1 kg
čisté váhy.
(3) Cukrovinkami podle této vyhlášky se
rozumějí cukrovinky všeho druhu (na př. bon
bony a pastilky, čítajíc v to šumivé bonbony
a prášky), kakaová hmota, čokoláda a čoko
ládové výrobky, jemné pečivo (na př, suchary,

kakesy, biskuity, zákusky, oplatky všeho
druhu), marcipán (též marcipánové těsto),
oříšková náplň, cukřené plody (kandované
ovoce), cukřené květy, kořeny a slupky, plody
tvářené z huspenin, plodinné gumy (na př.
žvýkací guma), zboží pernikářské a veškeré
výrobky cukrářské (též zmrzlina).
(4) Paušál u cukrovinek, zhotovených v tu
zemsku, jest povinen platiti pravidelně jejich
výrobce, t. j. kdo je sám zhotoví nebo si je
zhotoviti dá ve mzdě u jiného podnikatele, a
to obvyklým způsobem v zákonných čtvrt
letních lhůtách příslušnému bernímu úřadu
(čl. 33 vlád. nařízení ze dne 4. července 1924,
č. 156 Sb. z. a n.). Výjimečně jest povinen
platiti paušál též podnikatel, který zhotovil
cukrovinky ve mzdě, a to tehdy, když objed
natel nezaplatil paušál; podnikatel ten jest
v tomto případě povinen platiti paušál z pro
dejní ceny cukrovinek zhotovených ve mzdě,
a není-li mu tato cena známa, z jejich obecné
ceny. Podnikatel, který zhotovil cukrovinky ve
mzdě, je zásadně povinen platiti ze mzdy za
svůj výkon 2%ní daň z. obratu, vyjímajíc ty
případy, kdy z cukrovinek těch jest povinen
platiti paušál.
(s) Paušál při dovozu cukrovinek z ciziny
jest povinen platiti, kdo cukrovinky dováží
neboje k vyčlení prohlásí nebo jejich příjemce, a to obvyklým způsobem celnímu úřadu hned
při celním odbavení.
(s) Paušál vyměřují úřady, uvedené v či. 31
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n.; tamtéž uve
deným úřadům přísluší rozhodovali o daňové
povinnosti a o stížnostech.
(7) Paušál se vymáhá způsobem, stanove
ným v §u 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb.
z. a n.
(8) Paušálem jest po 31. březnu 1926 kryta
1. daň přepychová z dodávek přepychových
cukrovinek nebo z dovozu jejich,
2. daň z obratu z dodávek přepychových
i nepřepychových cukrovinek,
3. daň z obratu z výkonů jednatelů při
zprostředkování dodávek cukrovinek.
(9) Paušál tento se nevztahuje na kakaový
prášek, kakaové máslo a boby, kandis, vyro
bený v rafineriích, a na cukrovinky, prodá
vané v místnostech hostinských (hotelových)
nebo restauračních všeho druhu, kavárnách
a příležitostných bufetech. Dodávky tohoto
zboží podléhají až na kakaový prášek, který
podléhá zvláštnímu paušálu, pravidelné dani
přepychové nebo dani z obratu.

