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(253.
o

253.

Zákon ze dne 16. prosince 1926,
kterým se mění zákon ze dne 3. dubna 1925,
č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony
ve věcech správních a prodlužuje jeho plat
nost.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Platnost zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53
Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve vě
cech správních prodlužuje se do konce roku
1929.
článek II
§ 9. zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53
Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve vě
cech správních, mění se takto:

Vláda jest povinna každý dávkový řád
předložit! Národnímu shromáždění do 14 dnů
po jeho vyhlášení. Při tom jest zachovat!
tytéž formality jako při podání vládního
návrhu. Opomine-li vláda včas jej před
ložití, pozbývá dávkový řád po uplynutí 14
dnů po jeho vyhlášení platnosti. Usnese-li
se některá ze sněmoven, že dávkový řád nebéře na vědomí, pozbývá platnosti dnem usne
sení dotyčné sněmovny. Vláda je povinna
bezodkladně vyhlásiti ve Sbírce zákonů a na
řízení, že dávkový řád pozbyl platnosti.
článek III.
I1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1927.

(2) Provedením jeho se pověřují všichni
členové vlády.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.,
též za ministra Dr. Beneše.

Udržal v. r.
Dr. Engliš v. r.
Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Najman v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r,
Dr. Nosek v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Káliay v. r.

254.

Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1926,
kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925,
č. 53 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. pro
since 1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za
úřední úkony ve věcech správních.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z.
a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926,
č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony
ve věcech správních:
K § i. zákona.
čl. 1.
Předmět dávky.
(i) Státní úřady, ústavy a podniky mohou,
pokud vykonávají výsostnou pravomoc, vybírati vedle státních kolkových poplatků
168
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sahu a obtížnosti jednání, k významu věci,
k prospěchu, který straně z toho vznikne, a
k jejím majetkovým poměrům, jednak ke kol
kovým poplatkům stranou zaplaceným.
(4) Nákladem, který projednání věci způ
sobilo, se rozumí nejen náklad řízení u úřadu
(ústavu, podniku), který vyměřuje dávku,
nýbrž i náklad řízení u jiných státních úřadů
(ústavů, podniků), které se projednávání věci
zúčastnily.
ČI. 2.
(s) Zvláště příznivé majetkové poměry po
(U Potvrdí-li vyšší stolice úřední úkon, platníkovy nemají věsti ku stanovení výše
udělení oprávnění nebo poskytnutí výhody, dávky jinak neodůvodněné. Při stanovení výše
neplatí se za toto nové rozhodnutí nová dávka. dávky dle poplatní síly má býti také vzat zře
Jestliže se úkon provedl, oprávnění udělilo tel na nepříznivé majetkové poměry osoby
nebo výhoda poskytla vyšší stolicí za nových dávkou povinné.
pro stranu výhodnějších podmínek nebo ve
('>) Béře-li se zření na majetkové poměry
větším rozsahu, je podroben dávce na místo poplatníka, netřeba vyšetřovati výši jmění
zrušeného úkonu úkon nový, při čemž se při nebo důchodu, nýbrž má se spíše hleděti na
hlíží k dávce již vyměřené.
všeobecné majetkové poměry a platební schop
(2) Podobně je dávku vyměřenou snížiti, nost jeho, pokud tyto poměry vyměřujícímu
bylo-li rozhodnutí první stolice tak změněno, úřadu (ústavu, podniku) již známy jsou aneb
že význam věci a prospěch, který straně z toho bez šetření stranu obtěžujícího zjištěny býti
vznikne, je menší než při vyměření původní mohou.
dávky bylo předpokládáno.
(7) Nastane-li kumulace dávek za různé
úkony v jedné a téže věci, budiž na to po vzá
čl. 3.
jemném slyšení dotyčných resortů při stano
vení výše dávky vzat zřetel.
Podmět dávky.
(®) Ke kolkovým poplatkům stranou zapla
(1) Dávkou jest povinen ten, kdo k úkonu
zavdal příčinu anebo komu bylo oprávnění ceným se hledí potud, pokud se týkají jednání,
uděleno nebo výhoda poskytnuta; je-li jich kterého bylo potřebí, aby poplatný úřední
několik, jsou zavázáni dávku zaplatili všichni úkon byl proveden.
solidárně a možno ji vymáhali celou od které
K § 3. zákona.
hokoliv z nich.
Čl. 5.
(2) Osobou, která k úkonu zavdala příčinu,
rozumí se ten, kdo je skutečným původcem
Hotové výlohy.
úředního úkonu, třeba nepřímým.
(1) Jako hotové výlohy ve smyslu § 3 zá
(s) Déje-li se úřední úkon k žádosti soudu kona se neúčtují výlohy, které má úřad s pla
v zájmů stran, které nepřímo k tomu zavdaly cením poštovného, výlohy psacího materiálu,
příčinu, jsou povinny platiti dávku solidárně formulářů aneb platy úředníků úkon prová
obě strany, v jejichž zájmu byl dotaz soudem dějících, nýbrž výlučně zvláštní hotové výlohy,
podán.
které jsou s úředním úkonem spojeny, jako
výlohy znaleckého posudku, výlohy spojené
K § 2. zákona.
s nutnými publikacemi zejména v úředním
Čl. 4.
listu a jiné zvláštní výlohy, vyvolané návrhy
Výměra a základ dávky.
poplatníka.
(2) V příčině náhrady cestovních požitků
(!) Dávky jsou stanoveny buď pevnou saz úředních
orgánů platí dosavadní ustanovení.
bou aneb v určitých číselných mezích.
(2) Má-li dávka pevnou sazbu, není úřad
K § A. zákona.
(ústav, podnik) oprávněn dávku snížiti.
Čl. 6.
(3) Je-li dávka stanovena v určitých čísel
Kdo vyměřuje dávku.
ných mezích, vyměří ji úřad (ústav, podnik)
Dávku vyměřuje úřad (ústav, podnik),
v prvé řadě podle výše nákladu, který projed
který
rozhoduje o věci, jejíž projednání zanání věci způsobilo, bera zřetel jednak k roz

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.
(2) Ustanovení tohoto nařízení se nevzta
hují na úřední úkony zastupitelských úřadů
Československé republiky.
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kládá dávkovou povinnost. Při tom nerozho
duje, ve kterém dávkovém řádu dotyčný úkon
je zařaděn.
ČI. 7.
Doba splatnosti.
(!) 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. Přesahuj e-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 byla
strana vyrozuměna 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 IBdenní lhůty.
ČI. 8.

Způsob placení.
A. Při dávkách s 'pevnou sazbou:
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ponechá si strana jako potvrzení o zaplacené
dávce.
(2) Platby na dávku se dějí pouze předepsa
ným čtyřdílným šekovým vplatním lístkem
(modrým) prostřednictvím poštovního úřadu
šekového na konto příslušných zemských fi
nančních úřadů (na Slovensku generálního
finančního ředitelství v Bratislavě a v Podkar
patské Rusi hlavního finančního ředitelství
v Užhorodě).
(3) 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 rej střiku bylo vyřízení straně přímo
vydáno. Došlé návěští se nalepí na spis, který
obsahuje vyměření dávky.
(4) Nebyla-li strana při jednání přítomna,
vyzve úřad (ústav, podnik) stranu, aby dávku
z úředních úkonů do 3 dnů zaplatila, a přiloží
jí k tomu účelu shora uvedený vyplněný še
kový vplatní lístek s obálkou v odstavci 1. uve
denou. Po dojití návěští od poštovního úřadu
postupuje se obdobně jako v odstavci 3.
(5) V případech, vyžadujících rychlou mani
pulaci, lze platiti dávku, pokud nepřevyšuje
50 Kč, hotově blokovým útržkem. Blokovými
útržky zapravené dávky zapisují se do „Rej
stříku" podle blokových lístků, a to jednotlivě
pod zvláštními položkami s udáním čísel bloku
a listu (na př. číslo bloku 2, list 5). Vybrané
dávky odvede úřad (ústav, podnik) dávku vy
bírající denně zvláštním šekovým vplatním
lístkem uvedeným v odst. 2. V těchto přípa
dech bude na všech dílech vplatního lístku
jako vplátce označen vybírající úřad (ústav,
podnik), jemuž poštovní úřad vydá stvrzenku
a návěští (díl 1. a 4. šekového vplatního
lístku); úřad (ústav, podnik) připojí oba tyto
díly (stvrzenku a návěští), označiv je čísly
bloku a nalepiv je na zvláštní půlarch jako do
klad rejstříku.

(!) Je-li strana aneb její zástupce jednání
přítomen, vyplní úřad (ústav, podnik) bez
prostředně před skončením úředního úkonu
nebo před dodáním vyřízení o udělení opráv
nění nebo poskytnutí výhody zvláštní pro
dávky z úředních úkonů zavedený 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 2. (složenka) a
ve 4. díle (návěští) číslo jednacího spisu s po
ložkou „Rejstříku" (čl. 13.) a název úřadu
(ústavu, podniku) dávku předpisujícího (na
- - . 15.659/25 ,
P1'' C' ]'poí' 23—25okresni Politická správa
v Kolíně). Dále úřad (ústav, podnik) dávku
vyměřující vyplní obálku svou adresou a ode
vzdá šekový vplatní lístek i s obálkou straně,
B. Při dávkách nestanovených pevnou
aby, připojíc datum platby na složence (2. díl
sazbou:
vplatního lístku), dávku zaplatila u poštov
ního úřadu, který razítkem potvrzené ,-,návě(6) V případech, ve kterých úřad (ústav,
ští“ (4. díl vplatního lístku) zašle neprodleně podnik) vyměří dávku písemně v určitých
v převzaté obálce úřadu (ústavu, podniku), číselných mezích, postupuje se obdobně, jak
vyznačenému v adrese (příslušnému úřadu uvedeno v bodu A, až na to, že se dávka vy
[ústavu, podniku] dávku vyměřujícímu) měřuje písemně a že zadržovat! lze vyřízení
zpět. Poštovním úřadem oddělenou stvrzenku pouze při udělení státního občanství.
15S*
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C7) Také při sazbách nepevných do 50 Kč
je přípustno platiti dávku pomocí bloku.
(8) Vyšší stolice dávky vyměřující může
pověřiti podřízený úřad doručováním plateb
ních rozkazů a vedením uložených dávek v pa
trnosti. Z platebního rozkazu musí však býti
patrno, že dávka byla vyměřena vyšší stolicí.
K % 6. zákona.
ČI. 9.
Osvobození od dávky.
Od dávky za úřední úkony j sou osvobozeny:
A) Stát, státní ústavy a podniky, pak
svazky územní samosprávy, pokud jim pří
sluší osobní osvobození od kolků a poplatků
podle poplatkového zákona, pokud se týče po
dle uherských poplatkových pravidel.
B) (!) Kdo by bez zkrácení nutné výživy,
potřebné pro sebe a svou rodinu, nemohl
dávky zaplatiti, má nárok na 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, spl
něny podmínky odstavce 1.
(3) Cizozemcům lze přiznati právo chudých
na základě mezinárodních smluv nebo na zá
kladě materielní vzájemnosti. Je-li pochybno,
zda se vzáj emnost zachovává, budiž o tom vy
žádáno prohlášení ministerstva, do jehož
oboru náleží věc, jejíž projednání zakládá
dávkovou povinnost. Prohlášení toto jest pro
úřady závazné.
(4) Přísluší-li mezi několika stranami,
v jichž prospěch byl týž úkon proveden,
právo chudých toliko některým, zaplatí ostat
ní celou dávku samy.
(5) Straně, jejíž rhajetkové 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.
(°) Strana, která se domáhá práva chu
dých, musí, jakmile byla úřadem (ústavem,
podnikem) o dávce vyrozuměna, předložit! vy
svědčení o majetkových poměrech nebo prokázati, že jí bylo právo chudých pro dotčené
správní řízení, pokud 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.
(s) O tom, zda, má strana nárok na právo
chudých, rozhodne úřad (ústav, podnik) pří
slušný k vyměření dávky, a není-li to úřad
ústřední, v II. a poslední stolici úřad příslušný
k vyřízení odvolání proti dávce. Jednáním
o této otázce nezdržuje se další řízení ve věci,
jež zakládá dávkovou povinnost. Bylo-li straně
přiznáno právo chudých k jejímu odvolání,
odepíše se předepsaná dávka.
(°) Právo chudých budiž z moci úřední od
ňato výrokem úřadu (ústavu, podniku) dávku
vyměřujícího, jakmile vyjde najevo, že již při
přiznání práva chudých nebylo podmínek
předpokládaných. Dávka budiž předepsána.
(io) žádost o přiznání práva chudých není
podrobena kolku.
K § 7. zákona.
ČI. 10. ’
Stížnosti.

Stížnosti proti vyměření dávky nebo ne
přiznání práva chudých lze podati u úřadu
(ústavu, podniku), který vydal výměr nebo
rozhodnutí, a to na území mimo Slovensko a
Podkarpatskou Rus do 30 dnů po doručení vý
měru nebo rozhodnutí bez účinku odkládací
ho, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi ve
stejné lhůtě s účinkem odkládacím a v dal
ších 60 dnech po uplynutí této lhůty bez od
kládacího účinku.
ČI. 11.

Odpis a vrácení dávky.
Dávka předem vybraná nebo po vyměření
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zaplacená budiž na žádost strany zcela aneb
z části vrácena:
a) byl-li později úřední úkon, udělení opráv
nění aneb poskytnutí výhody, které bylo dávce
podrobeno, zrušen jako nezákonný;
b) vezme-li strana svoji žádost o provedení
úkonu, udělení oprávnění nebo poskytnutí vý
hody před aprobací úředního rozhodnutí zpět.
ČI. 12.

Revise.
Finanční úřady jsou oprávněny u úřadů,
které předpisují dávky z úředních úkonů, přesvědčiti se přehlídkami o způsobu provádění
zákona.
čl. 13.
Kontrola.
(i) Každý státní úřad, ústav nebo podnik,
stanovící výši dávky, vede pro každý kalen
dářní rok samostatný „Rejstřík o dávkách za
úřední úkony", v němž jsou vedle pořadového
a jednacího čísla, jakož i jména a adresy
strany zapsány výměry, odpisy, platby a pří
padně vratký.
(-) Do sloupce poznámkového zapisují se
splátkové lhůty, právo chudých, exekuční opa
tření a jiné nutné záznamy.
(3) Účetní odbor finančního ředitelství
(zemského, generálního, hlavního) zapíše slo
ženky došlé od poštovního šekového úřadu tý
kající se dávek za úřední úkony do zvláštního
sloupce v hlavním záznamu celkovou denní
sumou a předá je k zaúčtování tomu oddělení,
které jest pověřeno pokladní kontrolou po
platkovou.
(4) Obdobně postupují účetní odbory při
vrácení zaplacené dávky za úřední úkony na
základě odvolacího řízení.
.v(5) Účetní odbory zemských finančních
úřadů zasílají po měsíční uzávěrce všechny
složenky o zaplacené dávce za úřední úkony
(v minulém měsíci) účtárně 5. minister
stva financí nejdéle do konce následují
cího měsíce s příslušnými páskovými útržky
a potvrdí shodnost úhrnné měsíční částky
jednotlivých připojených složenek s měsíčním
pokladním účinem na této dávce.
(6) Současně předkládají účetní odbory
zemských finančních úřadů doklady k vypla
ceným vratkám.
(7) Státní úřady, ústavy nebo podniky výši
dávky stanovící předkládají každoročně do
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15. ledna „Rejstříky" a výkaz o konečném
vyúčtování dávky svému ústřednímu úřadu.
(8)Ústřední úřad sestaví pak výkaz o celo
ročním vyúčtování dávky všech svých pod
řízených úřadů dávku ukládajících podle
zemí a zašle jej zároveň se všemi „rej
stříky" podřízených úřadů účtárně 5. mini
sterstva financí, a to nejdéle do konce ledna
následujícího roku.
(°) Ústřední úřad v téže lhůtě zašle účetní
mu odboru příslušného zemského finančního
úřadu pro sestavení přílohy 2. k účetní zá
věrce na dávce za úřední úkony výkaz nedo
platků.
Cl. 14.
Vratký.

(x) Vrácení zapravené částky provádí se
pouze poštovním šekovým úřadem. Státní
úřad, ústav nebo podnik výši dávky stanovící
vyhotoví na základě odvolacího rozhodnutí
platební příkaz, v němž vyznačí výši zaplacené
dávky, jakož i částku, na niž dávka byla sní
žena, a poznamená navržené vrácení na pří
slušném spise.
(2) Takto vyhotovený platební příkaz —
doplněný připojenou plátěnkou (bílou), má-li
se vrácení státi v hotovosti neb dobropisnou
poukázkou při připsání na šekový účet strany,
— zašle úřad výši dávky stanovící vybavený
právem poukazovacím účetnímu odboru svého
zemského finančního úřadu k realisaci.
Nemá-li však práva poukazovacího, učiní tak
prostřednictvím svého nadřízeného úřadu
poukazovacího.
(3) Má-li se odepsati nebo vrátiti dávka,
která byla v minulém roce zaplacena (tedy
v rejstříku jako nedoplatek nepřichází) po
stupuje se tak, že se v běžném rejstříku
k vrácení určený peníz zapíše pod zvláštní
položkou do sloupce „odepsáno" a současně do
sloupce „vráceno" s odvoláním na položku sta
rého rejstříku ve sloupci poznámkovém.
(4) Přeplatky na dávce nemají vůbec přicházeti. Přeplatila-li snad strana dávku, po
ukáže se jí neprodleně přeplacený peníz zpět
prostřednictvím poštovního úřadu šekového
podle směrnic odst. 2. (bez úroků nahražovacích).
(5) Při zkoušení rejstříků vyskytnuvší se
nesrovnalosti odstraní účtárna 5. minister
stva financí písemně s příslušným úřadem
dávku vyměřujícím a dá je účetním odborem
zemského finančního úřadu v příloze 2. k roční
účetní závěrce pro následující rok opraviti ve
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sloupci „přírůstek následkem upravení dáv
ky", případně úřadem dávku ukládajícím
rejstřík doplniti.
(6) úřad dávku ukládající provede doda
tečné opravy původně vykázaných nedoplatků
v ročním výkaze o vyúčtování (čl. 13., odst.
8.) pod zvláštní podpoložkou k položce 1. vý
kazu.
(7) Rejstříky zůstanou po přezkoušení
v úschově účtárny 5. ministerstva financí.
Čl. 15.
Tiskopisy.
O) 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).

Čl. 16.
Přechodné ustanovení.
Pro poplatnost úkonu je rozhodnou doba,
kdy úkon byl proveden, nikoliv, kdy byl dán
k němu podnět.
Čl. 17.
Účinnost.
(!) Toto nařízení se nevztahuje na způsob
vybírání a na revisní právo finančních úřadů
u dávek, vyměřených úřady podle §u 11 zá
kona.
(2) účinnost tohoto nařízení a připojených
dávkových řádů počíná dnem 1. ledna 1927.
(3) Provedením se pověřují všichni členové
vlády.
švehla v. r.,
též za ministra Dr. Beneše.

Černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Haríing v. r. Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Hodža v. r.,
též za ministra Dr. Kállaye.
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Dávkové řády.
A. Sazby všeobecné.
č.

Úkon, oprávnění, výhoda

1. Za vyhotovení dalších stejnopisů
(duplikátů) úředních vyřízení,
dále za vyhotovení opisů úřed
ních záznamů, listin a spisů, vy
žádaných soukromou stranou, po
kud není pro ně uložena zvláštní
dávka .........................................
2. Za vysvědčení a osvědčení vydáva
ná k soukromému dožádání, po
kud není pro ně uložena zvláštní
dávka a pokud podle specielních
zákonů nejsou ode všech dávek
osvobozena ..................................
3. Za ověření a vidování politickými,
báňskými a finančními úřady, po
kud není na ně uložena zvláštní
dávka, vyjímajíc ověření vysvěd
čení chudoby (nemajetnosti) . .

Dávka

Poznámka

5 Kč za každou i jen za
čatou stránku

K pol. 1—7: Úkony pro
veřejné ústavy sociálnépojiáfovaci dávkám těm
to podrobeny nejsou.

5 Kč

5 Kč

4 Za sepsání protokolů o ústních po
dáních, které jsou podstatně
v zájmu strany, za arch . . .
5. Za úřední znalecké posudky na pí
semnou žádost strany:
v I. instanci..................................
v II. instanci..................................
v III. instanci..................................

20 až 500 Kč
50 až 2500 Kč
100 až 5000 Kč

6. Za nahlédnutí do spisů uložených ve
spisovně, vyjma spisovny soudní
a finanční........................ .... .

20 Kč

7. Za použití státních archivů, pokud
se neděje za účelem vědeckého
badání
a) za nahlédnutí do archivních li
stin .............................................
b) za ověření opisů archivních
listin............................................
c) za ověření kresby nebo foto
grafie pořízené stranou ....
8. Za pořízení kopií polohopisných a
jiných map, nákresů a jiných
grafických prací vyjma snimky map katastrálních, pro něž
platí zvláštní předpisy ....

5 Kč

—

20 Kč
5 Kč za každou stránku

—

10 Kč za každý list

od 10 do 2000 Kč

—
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

9. Za vyvlastňovací povolení, pokud nejde o vy vlastnění podle zákona
o stavebním ruchu .....

50 až 10.000 Kč

10. Za povolení výdělečným podnikům
užívati státní vlajky, státních
znaků, jakož i jeho částí (na mí
sto poplatku jednou pro vždy
stanoveného v §u 10, odst. 2.,
vládního nařízení ze dne 20. srpna
1920, č. 512 Sb. z. a n.) . . . .

podle hodnoty vyvlastněného předmětu a očeká
vaných výhod. Od této
dávky jsou osvobozeny
všeužitečné elektrické
podniky a vodní
družstva.

od 200 do 20.000 Kč

podle rozsahu výhod, 8
jež povolení bude míti s
pravděpodobně v zápětíJ

Sazby zvláštní.
B. Y oboru ministerstva vnitra.
C.

Úkon, oprávnění, výhoda

1. Za udělení státního občanství .

Dávka
.

.

od 50 do 50.000 Kč

2. Za osvědčení o československém stát
ním občanství .............................

od 10 do 500 Kč

3. Za potvrzení o tom, že strana podala
žádost za udělení českosloven
ského státního občanství . , .

od 10 do 100 Kč

4. Za vydání opčního osvědčení .

.

.

od 20 do 1000 Kč

5. Za povolení prodloužení Ihůty k před
ložení úředního průkazu o propu
štění z dosavadního státního
svazku .........
6. Za osvědčení o propuštění ze stát
ního svazku ..................................

od 20 do 500 Kč

7. Za povolení změny jména ....

od 100 do 10.000 Kč

8. Za dispens od překážky sňatku nebo
ohlášek.......................................

od 10 do 3000 Kč

9. Za úřední intervenci při občanském
sňatku .......................................
10. Za povolení uzavřití občanský sňatek
u jiného než místně příslušného
úřadu nebo ve zvláštní dobu
snoubenci žádanou .....

Poznámka

—

20 Kč
—

od 10 do 500 Kč

od 50 do 3000 Kč

—
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c.

Úkon, oprávnění, výhoda

11. Za vysvědčení způsobilosti uzavřití
sňatek v cizině....
12. Za povýšení obce na městys
13. Za povýšení městyse na město
14. Za povýšení obce na město
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Dávka

Poznámka

25 Kč

_

|

1000 Kč
šfs
^ ř>.3
>'C!
o> acá

3000 Kč

-

4000 Kč

_

15 Za propůjčení znaku městského .

.

2000 Kč

_

16. Za propůjčení znaku pro městys .

.

1000 Kč

_

17. Za povolení opravy znaku městského

500 Kč

18. Za povolení opravy znaku pro městys

250 Kč

_

19. Za povolení změny jména nebo rozli
šovacího přídomku obce (vyjma
změn ex offo).............................

od 200 do 2000 Kč

podle počtu obyvatel

20. Za povolení ke zřízení akciové společnosti nebo komanditní společnosti na akcie....................

od 200 do 20.000 Kč

podle akciového kapitálu

21. Za povolení ke zvýšení akciového ka
pitálu ..................................

od 50 do 10.000 Kč

podle zvýšení kapitálu

22. Za připuštění cizozemské akciové
společnosti nebo komanditní
společnosti na akcie k provozo
vání obchodů v tuzemsku . . .

od 200 do 20.000 Kč

podle pravděpodobného
rozsahu obchodů v tu
zemsku

23. Za povolení ke zřízení pobočného
ústavu, filiálek, expositury atd.
akciové společnosti provozující
bankovní nebo peněžní obchody
(akciové banky)........................

od 50 do 5000 Kč

podle akciového kapitálu
a pokud jde o cizozem
skou společnost, podle
rozsahu jejího obchodu
v tuzemsku

24. Za povolení k provozování veřejné
agencie .....

od 100 do 1000 Kč

25. Za povolení licence bookmakerské .

od 500 do 10.000 Kč

podle rozsahu a sídla
podniku a majetkových
poměrů
podle rozsahu a sídla 9
podniku a majetkových 1
poměrů

' 1

i
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

26. Za povolení podniku totalisatérského

od 100 do 5000 Kč

—

27. Za povolení produkční licence nebo
divadelní koncese........................

od 20 do 10.000 Kč

podle rozsahu a sídla
podniku

28. Za schválení odpovědného zástupce
majitele divadelní koncese anebo
biografické či jiné produkční
licence.......................................

od 20 do 1000 Kč

podle rozsahu podniku

29. Za vidování produkční licence pro
pobyt v okresu.............................

od 5 do 50 Kč

podle dx"uhu a rozsahu podniku

*

30. Za povolení převozních sazeb na veřejných přívozech .....

od 10 do 50 KČ

podle druhu a výnosnosti
přívozu

31. Za povolení veřejné sbírky, pokud ne
jde o sbírky na dobročinné účele

od 10 do 50 Kč

podle druhu sbírky

32. Za povolení užívati rozmnožovacího
přístroje......................................

od 50 do 2000 Kč

—

33. Za povolení k prodeji periodických
časopisů.......................................

od 10 do 100 Kč

34. Za povolení k sbírání předplatitelů
a odběratelů tiskovin ....

podle rozsahu a sídla
podniku

od 10 do 50 Kč

podle počtu sběratelů
a podle účelu

35. Za povolení k vylepování plakátů .

.

5 Kč

36. Za povolení pohybujících se reklam

od 5 do 25 Kč

podle povahy reklamy

37. Za povolení ochotnického předsta
vení divadelního................... ....

od 5 do 20 Kč

—

38. Za povolení k prodeji nebo držbě
zakázaných zbraní ...................

od 20 do 60 Kč

39. Za povolení k dovozu, průvozu nebo
vývozu zbraní přes hranice státní

podle počtu, druhu
zbraní a účelu jich
použití

od 10 do 100 Kč

podle počtu zbraní a
důvodu 'žádosti

40. Za přijetí oznámení nepřiměřeného
počtu zbraní .............................

od 20 do 60 Kč

podle počtu, druhu
zbraní a účelu jich
použití

41. Za zbrojní pas, jeho rozšíření nebo
prodloužení..................................

od 10 do 100 Kč

podle počtu, druhu
zbraní, účelu jich použití
a doby platnosti

42. Za vidování zbrojního pasu při pře
sídlení držitele.............................

5 Kč

43. Za úřední výpis ze spolkového ka
tastru
........................

20 Kč

—

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.

c.

Úkon, oprávnění, výhoda

i 4.

Za vydání censurního povolení k ve
řejnému
předvádění
filmu
včetně výloh spojených s censurou filmu...................................................
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Dávka

Poznámka

I

45.

Za

osvědčení o právním trvání
spolku.......................................

46. Za projednání spolkových stanov

.

.

od 50 do 1000 Kč

podle druhu, obsahu,
cennosti a rozsahu filmu

od 10 do 500 Kč

podle místního rozsahu
spolkové činnosti, jejího
druhu a podle rozsahu
stanov

od 30 do 500 Kč

47. Za povolení spolku nositi prapor nebo
užívati stejnokroje....................

od 50 do 100 Kč

Za povolení spolku nositi odznak

od 20 do 50 Kč

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

.

.

tf

podle místního rozsahu
spolkové činnosti
t)

Za osvědčení o tom, kdo podle stanov
pravoplatně podpisuje písemná
vyhotovení spolku podle zák.
č. 253/1852 ř. z............................

od 50 do 100 Kč

Za cestovní pas, jeho prodloužení
nebo rozšíření.............................

Nevybírá se na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi

od 5 do 50 Kč

podle účelu cesty a doby
platnosti

Za osvědčení pro přechod hranic pro
v - turisty a výletníky...................

5 Kč

Za osvědčení pro přechod hranic pro
hromadné výpravy...................

50 Kč

_

Za povolení pobytu cizincům bez plat
ného cestovního průkazu . . .

od 10 do 200 Kč

podle majetkových pcměrů, nutnosti a délkj po
bytu a okolností, které
zabránily žadateli
I
opatřiti si včas řádný
cestovní pas

Za zpáteční visum udělené cizozemci, jehož stát příslušnosti vy
bírá od čsl. příslušníků z tohoto
důvodu poplatky......................... ve stejné výši, jaká se vybírá od příslušníků čsl.
státem
příslušnosti cizince
Za policejní hlášení od cizinců, jichž
státy příslušnosti vybírají od
čsl. příslušníků z titulu pobytu
nebo hlášení poplatky .... dávka ve stejné výši, jaká
se vybírá od příslušníků čsl.
Za řidičské listy pro motorová
vozidla
a) pro majitele vozidel....................
od 20 do 200 Kč
b) pro řidiče z povolání ....
20 Kč

57. Za příděl anebo změnu evidenční
značky motorového vozidla . .

od 20 do 500 Kč

podle druhu a síly vozidla
—

podle druhu a síly vozidla
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Úkon, oprávnění, výhoda

58. Za vidování mezinárodního jízdního
výkazu motorového vozidla . .

Dávka

Poznámka

od 10 do 50 Kč

podle druhu a síly vozidla

59. Za vidování typových vysvědčení
motorových vozidel .....
od 20 do 100 Kč
60. Za zodpovědění dotazů soukromé
osoby státními úřady o pobytu
(sídle) určité osoby .....
5 Kč
61. 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 soukromém (vedle dosavadních poplat
ků k úhradě hotových výloh intervenujících orgánů) .... 20 Kč za úředníka nebo důstoj nika
15 Kč za jednu osobu muž
stva a za jeden den intervence
62. 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) . .
15 Kč za úředníka
10 Kč za jednoho muže
stráže a za jednu intervěnci
63. Za nález v trestním řízení podle
§ 1339 obč. zak. ......
od 20 do 200 Kč

il

Nevybírá se na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi

C. V oboru ministerstva průmyslu, obchodu a živností.
C.

Úkon, oprávnění, výhoda

1. Za povolení k pořádání kožních
aukcí a prvotní schválení prodej
ního řádu ve smyslu zákona o
kožních aukcích ze dne 28. ledna
1S25, čís. 32 Sb. z. a n.................
a) pořádájí-Ii se aukce v místech
do 5.000 obyvatel ....
do 20.000
„
0 . . .
i

Dávka

Poznámka

500 Kč
600 Kč

_

í
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Dávka

Poznámka

do 50.000 obyvatel . .
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 obyva
tel a polovina částky odpo
vídající 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 současně, a
částkou, která za původní
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 zpravidla ve výši pře
depsaného inkorporačního po
platku příslušného živnostenské
ho společenstva (grémia), ne
jméně však v obcích:
do 5.000 obyvatel . . . .
10 Kč
do 20.000
„
....
20 Kč
do 50.000
„
....
30 Kč
přes j50.000 obyvatel ....
40 Kč
4. Za propůjčení koncese, pokud není
v dalším jinak uvedeno, podle
počtu obyvatel místní obce, v níž
je stanoviště živnosti, při čemž
první sazba platí pro místa do
5.000 obyvatel, druhá pro místa
do 20.000 obyvatel, třetí pro mí
sta do 50.000 obyvatel, čtvrtá do
80.000 obyvatel a pátá pro místa
přes 80.000 obyvatel
a) živnosti, které mechanicky nebo
chemicky rozmnožují výrobky
literární a umělecké (knihti
skárny atd.) ....... 500, 600, 700,1000, 2000 Kč
i
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b) živnosti k prodeji knih školních,
modlitebních, kalendářů a obra
zů svátých (§ 21 odst. 3 ž. ř.)
c) živnosti, které výrobky sub a)
obchod vedou
(knihkupectví,
antikvariáty a obchody věcmi
uměleckými a hudebninami) . .
d) půjčovny knih a čítárny . . .
e) periodické dopravování osob . .
f) živnost posluhů, nosičů, čističů
obuvi a pod., pokud subjektem je
právnická osoba ........................
pokud subjektem je osoba fy
sická ........................ ....
g) živnosti těch, kteří na místech
neveřejných nabízejí se k osob
ním službám
pokud subjektem je právnická
osoba.................................. .... .
pokud subjektem je fysická
osoba ............................................
h) živnost drožkářská, fiakristická .
ch) živnost áutodrožkářská ....

Dávka

Poznámka

30, 50, 70, 90, 120 Kč

Nevybírá se na Sloven
sku a v Podkarpatské
Eusi

200, 250, 300, 500, 800 Kč
100, 150, 200, 300, 500 Kč
od 200 do 1000 Kč

—
podle rozsahu podniku

150, 200, 250, 350, 450 Kč
50, 60, 70, 80, 100 Kč

—-

150, 200, 250, 350, 450 Kč
50, 60, 70, 80, 100 Kč
50, 100, 200, 250, 300 Kč
150, 200, 250, 350, 450 Kč

_

i) živnost kominická.................... 100, 200, 300, 400, 500 Kč

I

j) živnost čističů stok .....

50, 60, 70, 80, 100 Kč

_

k) živnost pohodnická...................

50, 60, 100, 150, 300 Kč

_

1) výroba a prodej zbraní a stře
liva ............................................
m) výroba a prodej ohněstrojných
látek, ohněstrojných předmětů a
všelikých trhacích preparátů . .
n) živnost vetešnická...................
o) živnost zastavárenská ....
p) výroba jedů a příprava látek a
preparátů určených za léky, ja
kož i prodej obojích věcí, pokud
není výlučně vyhrazen lékární
kům, pak výroba a prodej stro
jených vod minerálních . . . .
q) živnost hostinská a výčepnická
(obyčejné hostince) . . . . .
r) hotely, kavárny, vinárny . . .

200, 300, 400, 500, 600 Kč
od 100 do 5000 Kč
50, 100, 200, 300, 500 Kč
400, 500, 600, 700, 1000 Kč

_

podle rozsahu podniku
—

—

200, 300, 400, 500, 600 Kč
100, 150, 200, 300, 500 Kč
500, 1000. 1500, 2000,
2500 Kč

—

—
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Dávka

Poznámka

s) nádražní restaurace...................

od 500 do 2500 Kč

podle rozsahu živnosti

t) bary ............................................

1000, 1500, 3000, 5000,
—
10.000 Kč
u) zařizování plynovodů a vodovodů 100, 200, 300, 400, 500 Kč
v) výroba a oprava parních kotlů .
od 500 do 5000 Kč
podle rozsahu podniku
y) výroba hracích karet . . . .
3000 Kč
z) podkovářství ............................. 50, 100, 150, 200, 300 Kč
—

—

—

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

10, 20, 30, 40, 50 Kč

bb) živnostenské zprostředkování
služeb a míst............................. 250, 400, 500, 750, 1000 Kč
cc) podniky pohřební vyjma obecní
dd) elektrotechnická koncese:
malá ............................................
střední.................................. ....
neomezená.............................

200, 300, 500, 1000,
2000 Kč
50, 70, 100, 150, 250 Kč
200, 400, 500, 600, 700 Kč
500, 750, 1000, 1500,
2000 Kč

—

—

—

ee) informační kanceláře a podává
ní zpráv o úvěrních poměrech
k obchodním účelům .... 100, 200, 400, 600, 1000 Kč
ff) zubní technici........................

1000, 1500, 2000, 2500,
3000 Kč
g'g) cestovní kanceláře...................
250, 500, 1000, 1500,
5000 Kč
hh) stáčení piva do lahví .... 150, 200, 300, 500, 600 Kč

—
—

-

ii) telegrafní agentury, telegrafní
a korespondenční kanceláře . . 200, 300, 400, 500, 600 Kč
kk) detektivní ústavy .....

400, 600, 800, 1200,
2000 Kč

—

11) obchod celluloidem, celluloidovým zbožím a odpadky . . . 100, 150, 200, 250, 300 Kč
mm) výroba zápalného zboží . . .
20.000 Kč
nn) živnostenské zpracování nafty .
20.000 Kč
oo) odbyt petroleje dovozem v do
pravních nádržkách a stáčením
z nich.......................................

10.000 Kč

pp) výroba sodovky ......

od 300 do 2500 Kč

podle rozsahu podniku
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qq) nabývání pohledávek z doprav
ních obchodů vůči drahám a ji
ným dopravním podnikům a jich
uplatňování vlastním jménem a
na vlastní účet.........................

Dávka

Poznámka

200, 400, 600, 1000,
1500 Kč

rr) prodej radiotelegrafních a ra

diotelefonních zařízení....

500, 750, 1500, 2000,
2500 Kč

ss) výroba radiotelegrafních a ra
diotelefonních zařízení včetně
případného schválení provozo
ven ............................................
od 3000 do 20.000 Kč
tt) za povolení přeložení místností
určených pro výrobu nebo pro
dej radiotelegrafních a radiote
lefonních zařízení v téže obci jedna desetina dávky příslušející na původní povo
lení
5. Za uznání radikovanosti živnosti ho
stinské podle počtu obyvatel
v stanovišti živnosti podle směr
nice sub 4) ..................................
500, 800, 1200, 1500,
2000 Kč
6. Za povolení k soukromému zprostředkování koupě, prodeje, směny
realit, podniků výrobních a ob
chodních, nájemních a pachtov
ních poměrů, úvěru hypotekárního a osobního podle počtu oby
vatel v stanovišti živnosti podle
směrnice sub 4).........................
500, 600, 800, 1000,
5000 Kč

podle rozsahu podniku

7. Za povolení zříditi veřejné skladiště

od 5000 do 10.000 Kč

_

8. Za propůjčení koncese
a) stavitelské ........

od 300 do 2000 Kč

podle rozsahu podniku

»

c) mistra studnařského....................

od 150 do 750 Kč
od 50 do 300 Kč

d) provozování menších prací zed
nických, tesařských a kamenic
kých (na Slovensku a Podkar
patské Rusií .......

od 30 do 250 Kč

b) zednického, tesařského nebo ka
menického mistra ......

9. Za vydání živnostenského listu nebo
propůjčení koncese při živnostech
po továrensku provozovaných .

i)

cd 400 do 5000 Kč
1
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Poznámka

10 Za povolení všelikých podniků soukromého zprostředkování v ji
ných než obchodních věcech, po
kud nejsou uvedeny sub 6), podle
počtu obyvatel v stanovišti živnosti podle směrnice sub 4) , . 200, 300, 400, 500, 1000 Kč

—

11. Za přijetí oznámení o zřízení vedlejších závodů nebo skladů, ať jde
o živnost svobodnou, řemeslnou
nebo koncesovanou.................... polovina dávky příslušející
—
podle zásad shora uvedených za propůjčení živnosienského oprávnění pro
závod hlavní v stanovišti
vedlejšího závodu nebo
skladu
12. Za schválení přeložení koncesované
živnosti na jiné stanoviště v téže
obci.........................
čtvrtina dávky příslušející
—
podle zásad shora uvede
ných za propůjčení koncese.
13. Za schválení provozovny nebo za
schválení změn provozovny . .
od 50 do 20.000 Kč
zpravidla %% ze sta
vebního nákladu a ji
ného nově investované
ho kapitálu. Při vyměření této dávky vezme
14. Za schválení místností k provozo
se zřetel na případné
vání živnosti hostinské a výčepdávky, vyměřené podle
nické pro místa:
poí. 1. sazby E a pol.
1 e až 1 sazby M.
do
5.000 obyvatel........................
50 Kč
do
20.000
„
........................
100 Kč
do
50.000
„
....
150 Kč
do
80.000
„
....
200 Kč
přes 80.000
„
.........................
300 Kč
-

15. Za povolení výprodeje podle počtu
obyvatel v stanovišti živnosti
do 5.000 obyvatel....................
do 20.000
„
.....
do 50.000
„
....................
do 80.000
„
....................
přes 80.000
„
....................
16. Za povolení pořádati trhy (vedle dosavadní taxy) . ....................

od 10 do 200
od 10 do 400
od 10 do 1000
od 10 do 2000
od 10 do 4000
100 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

podle rozsahu podniku

»

—
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Dávka

Poznámka

17. Za schválení tržního řádu a jeho
změn ..........

50 Kč

—

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

20 Kč

_

19. Za udělení dispense od průkazu způ
sobilosti podle §§ 13a), 14d) ž. ř.,
pokud se týče §§ 14, 19 živn. zák.

od 50 do 500 Kč

podle druhu a pravděpo
dobného rozsahu živnosti

20. Za udělení dispense od průkazu způ
sobilosti podle §§ 14 c), 23 a)
ž. ř., pokud se týče §§ 18, 38 živn.
zák.................................................

od 50 do 2500 Kč

21. Za formální dovolení podle 2. odstav
ce §u 8 ž. ř., pokud se týče živn.
zák.................................................

od 20 do 50 Kč

22. Za přijetí oznámení náměstka (obchodvedoucího,
dílovedoucího)
nebo pachtýře při živnostech
svobodných a řemeslných nebo
za schválení téhož při živnostech
koncesovaných........................

20 Kč

23. Za povolení k podomnímu obchodu a
živnostem kočovným ....

10 Kč

—

24. Za výpis z živnostenského rejstříku

20 Kč

—

25. Za ověření podpisů komorních funkcionářů . . ..............................

10 Kč

—

100 Kč

—

200 Kč

—

Úkon, oprávnění, výhoda

č.

udělení povolení provozovati
plavbu říční:
a) pro voroplavbu........................
b) pro plavbu loďmi bez strojního
pohonu............................. .... .

»>

26. Za

c) pro plavbu loďmi se strojním po
honem přes 25 HP, při čemž od
padá placení dávky sub b), používá-li se také lodě sub b) . . .
d) pro plavbu loďmi se strojním po
honem do 25 HP........................
e) pro plavbu člunní se strojním po
honem, sportovní nebo přepychoVOU o*«o*o«o««

1000 Kč
100 Kč

—

100 Kč

—
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Dávka

Poznámka
1

27 Za udělení povolení ku provozován
půjčoven loděk:
a) bez strojního pohonu ....
b) se strojním pohonem . . . .

100 Kč
200 Kč

28 Za výpis ze seznamu povolení provozovati plavbu, za každou stránku
výpisu ....

10 Kč

I29. Za vyřízení dodatečné změny přihlášky lodi o přiznání vlajko' váho práva:
a) u lodi malé pobřežní plavby . .
b) u lodi velké pobřežní plavby . .
c) u lodi daleké plavby...................

50 Kč
100 Kč
200 Kč

30. Za
a)
b)
c)

svolení ku změně lodního jména
u lodí malé pobřežní plavby . .
u lodí velké pobřežní plavby .
u lodí daleké plavby...................

31. Za výpis z ústředního známkového
rejstříku, z rejstříku známek
mezinárodních, z rejstříku děl
anonymně vydaných a z rejstříku
plomb...................

_

25 Kč
50 Kč
100 Kč

—

20 Kč

32. Za osvědčení z ústředního známkového rejstříku úřadem vydané .

20 Kč

33. Za zápis soukromého technika do
rejstříku soukromých techniků
oprávněných k zastupování ve
věcech patentních........................

200 Kč

34. Za zápis změny v rejstříku patentnich zástupců nebo v rejstříku
soukromých techniků oprávněných k zastupování ve věcech
patentních . .

50 Kč

35. Za zápis do patentního rejstříku
a) změny v zastupování ....
b) omezení rozsahu patentu na žádost majitele patentu ....
1
c) soukromého práva zástavního . .

-------

50 Kč
50 Kč
100 Kč

r .

—

—
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d) práv předchozího uživatele ma
jitelem uznaných ......
e) neúčinnosti průvodních pro
středků .......................................

Poznámka

100 Kč
50 Kč

36. Za zápis změny přídavkového pa
tentu v samostatný v záznamech
aneb v rejstříku........................

50 Kč

37. Za uznání práv předchozího uži
vatele práv patentních na návrh
strany a jich zápis....................

200 Kč

38. Za uznání závislosti patentu na ná
vrh strany a její zápis . . . .

200 Kč

D. V oboru ministerstva veřejných prací.
Č.

Dávka

Úkon, oprávnění, výhoda

1. Za osvědčení přípustnosti určitých
hmot a konstrukcí, za osvědčení
vydaná v zájmu dopravních vý
hod nebo v zájmu uskutečnění do
dávek určitého zboží (na písem
nou žádost strany) ....................

Poznámka

od 20 do 2000 Kč

2. Za vystavení cejchovních listin pla
videl včetně provedeného cejcho
vání ........................ o .
. .

za každou tunu nosnosti
30 hal., nejméně však
20 Kč, nejvýše 350 Kč

3. Za provedení opětného cejchování .

za každou tunu nosnosti
15 hal., nejméně však
20 Kč, nejvýše 175 Kč

4. Za provedení změny v cejchovním
listě ....

20 Kč
i

Pozn. k pol. 2 a 3: Při
novém cejchování lodi
nařízeném v důsledku
mezinárodních úmluv nevyměřuje se dávka, nýbrž
požaduje se od strany
toliko náhrada skuteč
ných výloh

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.
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c.

Dávka

Při vystavení nového
lodního patentu v dů
sledku nového ustanovení
mezinárodních říčních
komisí nevyměňuje se
dávka, nýbrž požaduje se
od strany pouze náhrada
skutečných výloh

5. Za vystavení lodního patentu včetně
první prohlídky plavidla
a) pro nákladní lodi bez vlastního
pohonu
od 15 do 100 tun nosnosti . . .
přes 100 tun nosnosti ....

10 Kč
50 Kč

b) pro plavidla s vlastním pohonem
strojním
do 25 HP . . .........................
do 300 HP..................................
přes 300 HP.............................

20 Kč
50 Kč
100 Kč

6. Za provedení změny v lodním patentu ............................................
7. Za provádění opětovných lodních prohlídek
a) pro nákladní lodi bez vlastního
pohonu
od 15 do 100 tun nosnosti . . .
přes 100 tun nosnosti ....
b) pro plavidla s vlastním pohonem
strojním
do 25 HP..................................
do 300 HP..................................
přes 300 HP.............................
8. Zkušební taxy včetně vydání průkazu
způsobilosti personálu říční plav
by, resp. taxy za nostrifikace ob
dobných cizozemských průkazů:
a) pro kapitány vnitrozemské
plavby .........

b) pro kormidelníky........................
c) pro vrátné vorů ........................
d) pro řidiče motorových člunů do
25 HP.......................................
e) pro lodivody.............................
f) pro řidiče přívozů provozovaných
plavidlem se strojním pohonem,
pokud netřeba kvalifikace sub a)
g) pro řidiče přívozů provozovaných
plavidlem bez strojního pohonu,
pokud netřeba kvalifikace sub b)
i

Poznámka

5 Kč

--

10 Kč
25 Kč

—

10 Kč
30 Kč
60 Kč

—

.

—

50 Kč
30 Kč

Kormidelník mající již
příslušný průkaz (podle
bodn b), platí jen doplatek za doplňovací
zkoušku per 50 Kč
—
—

50 Kč
50 Kč

—
—

50 Kč

—

100 Kč

20 Kč
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9. Zkušební taxy včetně vydání průka
zů způsobilosti pro stroj nika vni
trozemské plavby, resp. taxy za
nostrifikaci obdobných cizozem
ských průkazů................... .... .

Poznámka

Dávka

50 Kč

10. Zkušební taxy včetně vydání průkazu
způsobilosti personálu námořní
plavby, resp. taxy za nostrifikaci
obdobných cizozemských průka
zů:
a) pro kapitány malé pobřežní
plavby.......................................
b) pro kapitána velké pobřežní
plavby .........
c) pro poručíka námořní plavby . .
d) pro kapitána dálné plavby . . .
e) pro loďmistra . .........................

100 Kč
150 Kč
200 Kč
50 Kč

11. Za uznání příslušné závěrečné zkouš
ky složené na cizozemské nautické škole a za- vydání průkazu
způsobilosti kadeta námořní
plavby.......................................

30 Kč

50 Kč
—

—
—
—

12. Za zkušební taxy včetně vydání prů
kazu způsobilosti stroj níkům ná
mořní plavby, resp. za nostrifi
kaci obdobných cizozemských
průkazů:
50 Kč
a) pro strojníka III. třídy . . .
100 Kč
b) pro strojníka II. třídy ....
150 Kč
c) pro strojníka I. třídy . „ . .
13. Zkušební taxy včetně vydání pří
slušných průkazů při opakování
zkoušek uvedených sub 8., 9., 10.
a 12 jsou:
a) při prvním opakování zkoušky o 50% vyšší než stanoveno
sub 8., 9., 10. a 12.
b) při druhém opakování zkoušky o 100% vyšší než stanoveno
sub 8., 9., 10. a 12.
14. Za osvědčení o připuštění typu mo
torového vozidla k jízdě po ve
řejných silnicích:
300 Kč
pro automobily ......
225 Kč
pro tříkolky .......
pro motorová kola (motocykly)
vyjma velomotory (kola s pomoc
150 Kč
nými motorky) ......

—

—

—

1

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.

č.

Úkon, oprávnění, výhoda

15. Za osvědčení o připuštění jednotli
vých motorových vozidel k jízdě
po veřejných silnicích:
pro automobily.........................
pro tříkolky.............................
pro motorová kola (motocykly)
vyjma velemotory (kola s po
mocnými motorky)....................

Dávka

1323

Poznámka

200 Kč
100 Kč

—
—

50 Kč

—

16. Za osvědčení o jízdních silostrojích
s malou rychlostí (nařízení ze
dne 26. října 1908, č. 221 ř. z.) :

Neplatí na Slovensku a
v Podkarpatské Kuši

pro automobily.........................

200 Kč

—

pro tříkolky.............................

100 Kč

—

pro motorová kola (motocykly)
vyjma velomotory (kola s pomoc
nými motorky)........................

50 Kč

_

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

20 Kč

—

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

10 Kč

17. Za sdělení výškových údajů pro při
pojení měření, prováděného sou
kromou stranou jest uhraditi ve
smyslu §§ 1 a 8 vlád. nař. ze dne
20. ledna 1920, č. 43 Sb. z. a n.:

18. Za osvědčení přípustnosti typu acetylenovýeh přístroj ů....................

od 100 do 300 Kč

19. Za udělení autorisace soukromým
ústavům zkušebním ve smyslu
zákona ze dne 9. září 1910,
č. 185 ř. z.:
při prvním udělení, resp. rozší
ření autorisace........................
při prodloužení autorisace . . .
20. Za povolení k přenosu elektrické
energie přes hranice státní (§ 30
zák. č. 438/1919 Sb. z. a n.) . .
21. Za

provedení smírčího jednání
o úpravě cen elektrické energie
(§ 2 vlád. nař. č. 524/1919 Sb.
z. a n.) . . a . . . „ . .

—

Neplatí na Slovensku a
v Podkarpatské Kuši
500 Kč
200 Kč

—

od 50 do 5000 Kč

od 100 do 5000 Kč

—
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

1

22. Za projednání žádosti za připuště
ní měřidla nebo změn jeho kon
strukce k úřednímu cejchování .

od 10 do 1000 Kč

23. Za povolení volně nakládat! vyhra
zenými nerosty získanými při ku
tání (§ 20 horního zákona) . .

od 50 do 3000 Kč

24. Za propůjčení dolových a povrcho
vých měr (§§ 42 a násl., 75 a
násl. hor. zákona)...................

od 100 do 10.000 Kč

25. Za propůjčení přebytků (§§ 71 a
násl. hor. zák.)........................

od 50 do 5000 Kč

26 Za udělení koncese pomocných děl
a revírních štol (§§ 85 a násl.,
90 a násl. hor. zák.)...................

od 50 do 1000 Kč

27. Za vymezníkování, obnovení a urče
ní hranic (§§ 64—68 hor. zák.)

od 50 do 500 Kč

28. Za srážení dolových měr neb polí a
dělení dolových měr (§§ 112 a
násl., 115 a násl., 135 hor. zák.)

od 20 do 500 Kč

29. Za úřední úkony (povolení, schvalo
vání a rozhodování) předsevzaté
v důsledku §§ 123—133 hor. zák.
o právech spojených s propůjčkou

od 20 do 5000 Kč

30. Za schvalování společenských smluv
i potvrzování a schvalování růz
ných záležitostí těžařstev (§§
136, 137, 143, 155, 159 hor. zák.)

od 20 do 1000 Kč

31. Za povolení úlev v povinnosti stá
lého provozování hor, t. j. při komasaci kutišť a povolování lhůt
(§§ 174 a 182 hor. zákona) . .

od 10 do 1000 Kč

32. Za potvrzení aneb zřízení báňské
služebnosti (§§ 193 a 194 hor.
zák.)..................................

od 50 do 1000 Kč

33. Za schválení báňského revíru (§ 11
hor. zák.)..................................

od 100 do 1000 Kč

34. Za udělení autorisace báňského in
ženýra .......................................

500 Kč

_

35. Za nostrifikaci cizozemských studií
báňských ........

500 Kč

—

_

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.

č.

"Úkon, oprávnění, výhoda
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Dávka

Poznámka

36. 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

Neplatí na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi

37. Za přepsání kulacích práv na jiného
kutéře, stane-li se to na základě
právního jednání mezi živými
(§ 38 hor. zák.) ......

od 10 do 2000 Kč

38. Za úřední zjištění nálezu uhlí a nafty
vrtáním.......................................

od 100 do 5000 Kč

39. Za udělení koncese podle § 17 zákona
č. 172/1925 Sb. z. a n. o letectví,
a to v případech uvedených
v odst. 2. cit. §u
ad a)................... ....
ad b)............................................
ad c)............................................
ad d)............................................
ad e)..................................

od 2000
od 100
od 500
od 100
od 100

do
do
do
do
do

10.000 Kč
1000 Kč
3000 Kč
1000 Kč
1000 Kč

40. Za povolení ke zřízení leteckých pro
vozoven (§§ 21. až 23. zákona
č. 172/1925 Sb. z. a n.) . . .

od 500 do 5000 Kč

41. Za vystavení osvědčení o zápisu do
rejstříku leteckých podniků a
provozoven (§ 28. zákona č. 172/
1925 Sb. z. a n.)................... . .

50 Kč

4.. Za vystavení legitimace opravňující
cizince k držení létadla, zapsané
ho v cizozemském rejstříku, na
území čs. republiky (§ 41. odst.
2. zákona č. 172/1925 Sb.
z. a n.).............................

od 100 do 400 Kč

43. Za povolení k živnostenskému pro
vozování výcviku leteckého per
sonálu podle §u 46 odst. 1. zá
kona č. 172/1925 Sb. z. a n. . .

od 200 do 1000 Kč

44. Za'povolení k pořádání jednotlivých
leteckých produkcí a‘závodů po
dle §u 46 odst. 3. zákona č. 172/
1925 Sb. z. a n............................... [
í

od 50 do 300 Kč

_

I

—
—
—

—

..

—
159
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dá', ka

45. Za záznam vývozu odpadků drahokovů do ciziny za účelem affinace:
za 1 kg zlata . ... 0 .. .
za 1 kg stříbra........................

10 Kč
1 Kč

46. Za označení hotového zboží exportní
značkou u hlavního puncovního
úřadu:
za 1 kg zlata .......
za 1 kg stříbra........................

10 Kč
1 Kč

Poznámka

—

—

E. V oboru ministerstva zemědělství.

č.

. Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

1. Za vodoprávní povolení s výjimkou
melioračních, regulačních a vo
dovodních staveb, zejména s vý
jimkou takovýchto staveb vod
ních družstev.............................

od 10 do 20.000 Kč

2. Za výpisy z vodních knih ....

10 Kč

3. Za povolení výjimek ze závazných
předpisů, jimiž jest majitel lesa
omezen co do mýcení ....

od 20 do 20.000 Kč

Povolení těžeb podmíně
ných živelní nebo hmyzo
vou pohromou a dále těžeb nepřesahujících
25 m3 jest od dávky
osvobozeno

od 10 do 1000 Kč,
nejvíce však 20.000 Kč

—

4. Za povolení přeměny lesní půdy k ji-

ným účelům, udělené jako výjim
ka z ustanovení § 2. zák. č. 250/
1852 ř. z. a § 4. zák. čl. XXXI/
1879 z každého ha k přeměně
povolené půdy.............................

Poznámka

—

5. Za udělení veterinárního povolení po

dle §u 4 zák. č. 177/1909 ř. z. a
zák. čl. VII/1888:
a) k dovozu užitkových a jatečných
koní, užitkového a jatečného
skotu za každý kus povolený
k dovozu............................. .... .

Pozn. k pol. 5 a) až f)
a h) II: Úhrnná dávka
nesmí za jednq povole
ní přesahovat! 5000 Kč

5 Kč

—

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.

č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

b) k dovozu užitkových a jatečných
vepřů za každý kus povolený
k dovozu ........................
c) k dovozu užitkových a jatečných
ovcí a koz za každý kus povolený
k dovozu .............................

50 h, nejméně však 5 Kč

d) k dovozu užitkové a jatečně
drůbeže za každý povolený kus
k dovozu
1. hus........................ ....
2. ostatní drůbeže .....

20 h, nejméně však 5 Kč
10 h, nejméně však 5 Kč

e) k dovozu živých ryb za 1 q po
volený k dovozu ......

2 Kč

f) k dovozu masa (sádla) za q po
volený k dovozu ........................
g) k dovozu zvířecích surovin .

.

h) k průvozu živých nebo zabitých
zvířat:
I. koní
...................................
II. jiných zvířat neb masa za
každý povolený vagon . . .
III. zvířecích surovin ....
6. Za fytopathologickou kontrolu dove
zených bramborů [§ 10 vl. nař.
ze dne 17. července 1925, č. 167
Sb. z. a n. o opatřeních proti ra
kovině bramborů (synchytrium
endobioticum)] za 100 q . . .

1327

Poznámka

2 Kč

2 Kč
od 5 do 100 Kč

_

podle množství

od 10 do 200 Kč
25 Kč
od 5 do 25 Kč

od 100 do 150 Kč,
nejvíce však 5.000 Kč

_

mimo náhradu za fytopathologdckou kontrolu
podle § 15, odst. 1. vl.
nař. 167/1925 Sb. z. a n.

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

Úkon, oprávnění, výhoda

1. Za projednání přihlášky o zahájení
soukromé praxe lékařské v určité obci:
a) lékařem tuzemcem .....
b) lékařem cizincem . c . . . .

Dávka

Poznámka

50 Kč
100 Kč

k pol. 1. až 27.:
Zvláštní sazby pro cizince platí jen potud, pokud
jim mezinárodními
smlouvami není zaručeno
stejné nakládání jako
s tuzemci.
159*
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Úkon, oprávnění, výhoda

1

Dávka

Poznámka
1

2. Za projednání přihlášky o zahájení
soukromé praxe babické v ur
čité obci:
a) porodní bábou tuzemskou . . .
b) porodní bábou cizinkou . . . .

20 Kč
40 Kč

—

3. Za povolení k výkonu praxe odborného zubního lékaře...................

200 Kč

—

4. Za povolení k výkonu lékařské praxe
cizinci ....

od 1000 do 5000 Kč

—

5. Za povolení k výkonu babické praxe
cizí porodní bábě . . .

od 100 do 500 Kč

—

6. Za nostrifikaci babického diplomu
v cizině získaného:
a) zdejší příslušnici
.....
b) cizí příslušnici ......

50 Kč
100 Kč

7. Za vydání vysvědčení o zvláštní praktické zkoušce zubotechnické . .

200 Kč

—

8. Za vydání vysvědčení o osvobození
od zvláštní praktické zkoušky zu
botechnické . . .

500 Kč

—

9. Za udělení koncese lékárnické a, za
převod reálné lékárny, pokud se
reálná lékárna nepřevádí na vdovu neb descendenty majitelovy
a) v obci s počtem obyvatel přes
100.000 ....
b) v obci s počtem obyvatel přes
50.000 . . .
c) v obci s počtem obyvatel přes
20.000 . . .
d) v obci s počtem obyvatel přes
10.000 ....
e) v obcích jiných ......

_

—

—

4000 Kč

Ustanovení o zapravování tax ve prospěch
kondicinujících magistrů
farmacie a jejich pozůstalých podle zák. z 18.
prosince 1906, č. 5 ř. z.
ex 1907, zůstávají
nedotčena.

3000 Kč
2000 Kč
1000 Kč
500 Kč

10. Za udělení oprávnění vésti domácí
lékárnu (na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi příruční lékárnu)

200 Kč

_

11. Za udělení povolení ke zřízení filiální nebo sezónní lékárny . . .

od 300 do 1000 Kč

—

12. ! Za schválení provozovny lékárny,
změny nebo rozšíření provozovny
1

400 Kč
i

—

1
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

13. Za schválení přeložení lékárny uvnitř
určeného stanoviště....................

od 200 do 1000 Kč

14. Za schválení propachtování lékárny,
pokud nejde o další provoz lé
kárny podle § 15, odst. 2. až 5.
zák. z 18. prosince 1906, č. 5 ř. z.
ex 1907, resp. podle § 132 zák.
čl. XIV/1876 ................... .... .

od 500 do 2000 Kč

15. Za prodloužení lhůty k otevření nově
zřizované lékárny . ... .

100 Kč

16. Za jednotlivé výkony chemického a
mikroskopického rozboru v ústa
vu pro zkoumání léčiv ....

od 5 do 100 Kč

podle složitosti výkonu

od 100 do 800 Kč

—

50 Kč

—

17. Za prozkum léčivých specialit .

.

.

18. Za připuštění léčivých specialit:
a) domácích..................................
b) všeobecných, a to
1. tuzemských.........................
2. cizozemských........................
c) za schválení jakékoliv změny po
volené již léčivé speciality . .

300 Kč
500 Kč

—

20 Kč

19.! Za povolení ke zkoušce tyrocinální
ministerstvem pro žadatele
a) tuzemce.......................................
b) cizince.......................................

100 Kč
200 Kč

20. Za povolení pozdějšího předložení
průkazu o vzdělání předepsaném
v § 1 vl. nař. čís. 613/1920 Sb.
z. a n......................................... ....
í

100 Kč

21. Za potvrzení o započtení vojenské
služby válečné do odborné čin
nosti lékárnické........................

100 Kč

22. Za povolení ku provádění bakterio
logických a podobných vyšetřo
vání ............................................

od 500 do 1000 Kč

23. Za udělení povolení k živnostenské
mu vyšetřování potravin a před
mětů užitkových podle § 31 zák.
ze 16. ledna 1896, č. 89 ř. z, ex
1897

od 500 do 1000 Kč
i

—

—

podle rozsahu oprávnění

i!
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

24. Za prohlášení míst za místa lázeňská,
za udělení koncese ústavu lázeň
skému, za prohlášení vody mine
rální za léčivou neb za vodu
stolní
.... ....................

od 500 do 20.000 Kč

podle rozsahu uděleného
oprávnění a jeho majet
kového významu pro
žadatele.

25. Za udělení koncesí ke zřízení a pro
vozu ústavu léčebných (sanato
rií, ambulatorií), ústavů vodoléčebných,
mechanotherapeutických neb fysikálně léčebných a
ústavů vyšetřovacích rázu výdě
lečného ........................ . . .

od 500 do 20.000 Kč

»

26. Za povolení k pohřbení mrtvol na
hřbitově nepříslušném:
a) v témže politickém okresu
(v Praze též do pol. okresů smí
chovského, vinohradského, žiž
kovského a karlínského) . . .
b) při převozu do jiného politického
okresu........................ .... . .
c) při převozu mrtvoly do ciziny
27. Za povolení k exhumaci (vykopávce)
mrtvoly, příp. k otevření hrobky
za účelem přenesení pozůstatků:
a) do hrobu na témže hřbitově
b) při převozu zvýší se dávka
o částky ad 26 uvedené.

50 Kč
od 50 do 200 Kč
od 50 do 500 Kč

od 50 do 100 Kč

Ad b) a c)
Podle délky tuzemské do
pravy a majetkových po
měrů žadatelových.
Nevztahuje se na ex
humaci mrtvol vojínů,
kteří zemřeli ve světové
válce a československých
vojínů, padlých neb ze
mřelých v poli.

G. V oboru ministerstva národní obrany.
č.

Úkon, oprávnění, výhoda

1. Za diplomy pro absolventy válečné a
iritendanční školy........................
2. Za poskytnutí výhody v plnění bran
né povinnosti podle zákona č.
370/1922 Sb. z. a n. . . . . .

Dávka

Poznámka

30 Kč
od 25 do 1000 Kč

K pol. 2 a 3: podle výho
dy vznikající pro pro
puštěného a platební
schopnosti jeho nebo
těch, kteří o to žádají.
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C.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

3. Za propuštění přebytečných branců
z činné služby vojenské na žádost
a) po 6měsíční presenční službě .
b) po presenční službě delší 6 mě
síců, avšak nepřevyšující 12 mě
síců .................................. .... .
c) po presenční službě delší 12 mě
síců ............................................
Za udělení zemědělské dovolené .

Poznámka

od 25 do 1000 Kč
od 25 do 500 Kč
od 15 do 250 Kč'

.

15 Kč

5. Za povolení vstupu do cizích vojen
ských služeb .............................

40 Kč

Za povolení dobrovolného vstupu
cizích státních příslušníků do čsl.
branné moci................... .... .

30 Kč

7. Za povolení vtělení nebo přemístění
k vyžádanému vojskovému útva
ru, ústavu nebo k některému ta
kovému útvaru, ústavu nebo úřa
du vyžádané posádky nebo vy
žádaného druhu zbraně nebo
služby ........

20 Kč

4

, .
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8 Za vysvědčení vystavená vojenskou
.

správou podle živn. řádu o tom,
že vojín byl zaměstnán při řeme
slné práci .......

10 Kč

9. Za povolení odkladu (prodloužení od
kladu) presenční služby, pokud
nejde o studující ......

od 20 do 50 Kč

podle platební schopnosti
žadatelovy

Za povolení odkladu cvičení na příští
rok nebo za přeložení cvičení na
předcházející rok .........................

od 20 do 50 Kč

ad 9 a 10
nepodléhá odklad (pro
dloužení odkladu) povo
lený státním (veřejným)
zaměstnancům na návrh
příslušného ministerstva
resp. na žádost státního
(veřejného) úřadu (ústa
vu) byl-li povolen z nalé
havých služebních
důvodů.

10.

11. Za povolení přeložení cvičení na jiné

období téhož roku nebo u jiného
než příslušného útvaru . . . .
12. Za povolení k sňatku........................
13. Za povolení dobrovolného vstupu do
čs. branné moci u osob dobro
volně odvedených ......

20 Kč
20 Kč

10 Kč
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úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

14. i Za vydání zvláštních potvrzení o vy
konané vojenské službě počítajíc
v to i potvrzení (osvědčení) o ná
vštěvě zvláštních vojenských
1
kursů (učilišť)........................

10 Kč

15. . Za povolení předčasného nastoupení
do presenční služby....................

20 Kč

16. Za bezplatné zapůjčení vojenského
materiálu korporacím a osobám
pro účely, z nichž pro ně vyplývá
nějaký zisk nebo výhoda . . .

od 20 do 50 Kč

17. Za zapůjčení koně vydaného na re
vers nebo koní dovoleneckých . .

od 20 do 50 Kč

18. Za povolení zproštění od vykonávání
činné služby vojenské za mobilisace a ve válce

_

Dávka pod pol. 18 se vy
bírá a'ž po vyhlášení
mobilisace.

a) podnikatelů (majitelů podniků
průmyslových, živnostenských,
hospodářských atd., a jiných
osob samostatně hospodářsky'
činných)....................

od 50 do 10.000 Kč

b) zaměstnanců (vyjma zaměstnánce státních a jiných veřejných
úřadů, ústavů a podniků) . . .

od 10 do 100 Kč

19. Za zařádění jednotlivých dolů, hutí a
průmyslových podniků se samo
statnou závodní správou do se
znamů důležitých podniků, uve
deného v § 15 vl. nař. č. 380/1921
Sb. z. a n.....................................

50 Kč

20. Za povolení vyžádaného odvolání mobilisačního určení zaměstnanců
dolů, hutí a průmyslových podr
niku............................................

20 Kč

1

Poznámka

—
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H. V oboru ministerstva sociální péče.
č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

1

1. Za rozšíření koncese dopravní spo
lečnosti podle § 13 zák. č. 71/
1922 Sb. z. a n...............................
2. Za snížení kauce podnikatelské neb
zmocněnecké podle § 14 zák. č.
71/1922 Sb. z. a n.......................
3. Za schválení ustanovení vedoucího
vystěhovalecké kanceláře podle
§ 15 zák. č. 71/1922 Sb. z. a n. .
4. Za udělení povolení dopravnímu pod
niku použiti zaměstnanců mimo
obchodní místnosti k přijímání
a dalšímu dopravování vystěhovalců podle § 17 zák. č. 71/1922
Sb. z. a n.....................................
5. Za schválení tiskopisů a inserátů vystěhovaleckých dopravních pod
niků ............................................
6. Za povolení zaměstnání cizích stát
ních příslušníků v oboru zpro
středkování práce ...................
7. Za schválení nového zmocněnce při
změně osoby dosavadního zmoc
něnce (zákon č. 71/1922 Sb. z.
a n.)...........................................
8. Za povolení převzetí k dopravě pro
jiného podnikatele dopravy dle
§ 15 zákona č. 71/1922 Sb. z. a n.

od 200 do 5000 Kč

od 1000 do 5000 Kč

od 100 do 1000 Kč

od 100 do 1000 Kč

od 20 do 1000 Kč

od 20 do 1000 Kč

od 100 do 1000 Kč

od 20 do 1000 Kč

—

i
Ch. V oboru ministerstva spravedlnosti.

Č.

Úkon, oprávnění,* výhoda

Dávka

Poznámka

...

1. Za advokátní a notářskou zkoušku
v Čechách, na Moravě a ve Slez
sku, pokud nejde o konceptní
úředníky finančních prokuratur .
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

—

400 Kč
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č.
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Úkon, oprávnění, výhoda

Poznámka

Dávka

Za vysvědčení o potvrzení vzájem
nosti ve firemních věcech . . .

od 25 do 500 Kč

5. Za vyjádření o zaručené vzájemnosti
vydaná k žádosti stran nebo k žá
dosti soudu v zájmu stran . .

od 25 do 500 Kč

6. Za vyjádření o exterritorialitě a
jejím rozsahu .......

od 25 do 500 Kč

7. Za rozhodnutí ministra spravedlnosti
o kompetenčním konfliktu mezi
soudy v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku a cizozemskými soudy
nebo úřady ..................................

od 25 do 500 Kč

8. Za ustanovení stálým znalcem nebo
tlumočníkem................... .... .

od 50 do 1000 Kč

_

9. Za uložení všeobecné plné moci stra
nami pro jejich právní zástupce
k soudu v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku..................................

od 50 do 300 Kč

—

4.

_

J. V oboru ministerstva školství a národní osvěty.
Č.

Úkon, oprávnění, výhoda

1. Za aprobaci knih a učebných pomů
cek:
a) za každý třeba jen započatý tis
kový arch knihy ......

Dávka

Poznámka

30 Kč

Dávka u pol. 1 a) alb)
nesmí úhrnem přesaliovati 1000 Kč.

b) má-li kniha obrázkové tabulky,
nebo mapky, které nejsou v tex
tu stránkovány, zvyšuje se dávka
za každou tabulku:
aa) pokud nepřesahuje formát kni
hy o
, ....................
5 Kč
bb) při formáte větším, než jest for
mát knihy, o................... .... .
10 Kč
cc) za mapku o ....... . dávku dvojnásobnou, než
jak je uvedeno při aa)
a bb)
c) za učebnici podanou v rukopise,
K pol. 1 c): podle rozsahu
od 200 do 1000 Kč
nebo psanou na stroji . . . .
a úpravy.

d) při atlantech za každou mapu .
nejméně však za atlas . . „ .

20 Kč
200 Kč a nejvíce 2000 Kč

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254

č.

2.

3.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

e) za nástěnnou mapu .....

500 Kč

f) za obrazy, diagramy, drobné map
ky a podobné učebné pomůcky za
kus............................................

100 Kč

Za povolení soukromé školy s výjim
kou živnostenských škol pokračovacích a škol hudebních . . .

1000 Kč

Za povolení soukromé školy hudební
v obci:
do 5000 obyvatel.............................
do 20.000 obyvatel.........................
do 50.000 obyvatel.........................
přes 50.000 obyvatel.........................

4. Za udělení práva veřejností soukro
mým školám:
a) je-li časově neomezené . . .
b) je-li časově omezené . . . .
5.

6.

1335

Poznámka

—

50 Kč
100 Kč
od 100 do 500 Kč
od 100 do 1000 Kč

—
—
(Podle pravděpodobného
1
rozsahu školy.

1000 Kč
500 Kč

—

Za udělení titulu mimořádného pro
fesora, přináší-li takové udělení
titulu hmotný prospěch ....

500 Kč

Na školách vysokých:
a) za nostrifikaci lékařského diplomu doktorského.........................

1500 Kč

Při tom odpadá poplatek
(písm. i) za uznání cizo
zemských semestrů.

b) za nostrifikaci ostatních doktorských diplomů.............................

500 Kč

c) je-li pro dosažení hodnosti dok
torské předepsána více než jedna
přísná zkouška doktorská, platí
se za uznání jednotlivé přísné
zkoušky, vykonané na cizozemské
vysoké škole.............................

Při tom se zaplatí i po
platek (písm. i) za uznání
event. cizozemských se
mestrů, nebyl-li již dříve
zaplacen.

200 Kč

nejde-li zároveň o nostri
fikaci doktorského diplo
mu; kromě toho zaplatí
se poplatek (písm. i) za
uznání případných cizo
zemských semestrů.

\
d) za uznání vědeckého pojednání
(disertace) předloženého a při
jatého na cizozemské vysoké
škole ............................................

200 Kč

nejde-li zároveň o nostri
fikaci diplomu; kromě
toho zaplatí se poplatek
(písm. i), nebyl-li již
dříve zaplacen.

1333

č.
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

e) za uznání cizozemské závěrečné
(diplomové, hlavní, poslední,
druhé, pokud se týče třetí) stát
ní, nebo podobné zkoušky . , .

300 Kč

Při tom zaplatí se i poplátek (písni, i) za uzná
ní event. cizozemských
semestrů a poplatek
(písm. f) za event. uzná
ní ostatních státních
zkoušek.

f) za uznání jednotlivé cizozemské
státní nebo podobné zkoušky,
která nespadá pod e)...................
200 Kč
g) za uznání části přísné zkoušky,
nebo části státní zkoušky, pokud
se týče jedné nebo několika díl
čích zkoušek v cizozemsku kona
ných, dále za uznání jedné nebo
několika prospěchových zkoušek
anebo předběžných přípravných
zkoušek v cizozemsku vykona
ných ........................
stejný poplatek jako za
uznání celého jednotlivého
rigorosa nebo celé státní
!
zkoušky
h) uznávají-li se v cizozemsku vy
konané dílčí nebo prospěchové
zkoušky spadající do několika
přísných nebo státních zkoušek,
nebo podmiňující připuštění
k těmto zkouškám................... tolikrát poplatek uvedený
pod písmenou g), kolik
přísných nebo státních
zkoušek bylo tím dotčeno
ch) za uznání v tuzemsku vykona
ných zkoušek nebo části zkoušek
za zkoušky do jiného domácího
studia, pokud je k tomu třeba
zvláštního svolení....................
200 Kč
i) za uznání cizozemského studia
|
bez zkoušek, jakož i za započtení
semestru z jiného domácího ne
bo cizozemského studia
za každý jednotlivý semestr . .
100 Kč
j) za výjimečné prominutí návštěvy
jednotlivých povinných před
mětů na právnických fakultách,
za každou přednáškovou hodinu
semestrální, prominutou nad po
čet,^ který jest profesorský sbor ^
oprávněn sám prominout]' . . .
20 Kč
i

1

•
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

1337

Poznámka

;

k) za povolení třetího konání (dru
hého opakování) kterékoli zkouš
ky, pokud jest podle příslušného
zkušebního nebo rigorosního
řádu vůbec přípustno ....
a za povolení čtvrtého a dalšího
konání (třetího a dalšího opako
vání) ............................................
1) za povolení dodatečného zápisu
na vysokou školu........................
m) za povolení kolise přednášek a
cvičení při jednom až dvou před
mětech za každý jednotlivý pří
pad kolise, pokud povolení kolise
je přípustno.............................
při třech nebo více předmětech
nebo cvičeních.............................
n) za -povolení jakékoli výjimky
z ustanovení příslušného studij
ního, zkušebního nebo rigorosní
ho řádu, pokud takové výjimky
jsou vůbec přípustný a pokud se
jich netýká některé z předcho
zích ustanovení, za každou jed
notlivou povolenou výjimku . .

50 Kč
100 Kč
50 Kč

—

•

40 Kč
100 Kč

_

100 Kč

Vztahuje-li se povolená
výjimka na vlče seme
strů, platí se tolikrát
100 Kč, kolik semestrů
jest jí dotčeno.

.

50 Kč

—

b) za připuštění cizozemce ke zkouš
ce učitelské způsobilosti . . .

50 Kč

c) za dispens věku na ústavech uči
telských . ...................................

K položce 7 a) a b):
Dávka se vybírá jen po
tud, pokud není meziná
rodními smlouvami cizin
cům zaručeno stejné na
kládání jako s tuzemci.
Je-li státní příslušnost
sporná, považuje se žák
do konečného rozhodnutí
za domácího, má-li on
resp. jeho zákonný živitel
stálé bydliště v českoslo
venské republice.

50 Kč

d) za povolení hospitace ročně .

.

50 Kč

mimořádné
....................

50 Kč

7. Na školách středních a odborných:
a) za přijetí žáka cizozemce .

e) za připuštění
zkoušce „ „

k

.

—
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

f) za připuštění -externistů ke zkouš
ce dospělosti.............................

50 Kč

g) za úlevu při jakékoli zkoušce co
do jejího rozsahu........................

50 Kč

h) za dispens od některého učeb
ného předmětu, kromě tělocviku,
na dobu jednoho roku ....

20 Kč

ch) za touž dispens na dobu studií .

50 Kč

i) za nostrifikaci vysvědčení dospě
losti ..................................

100 Kč

j) za povolení druhého opakování
zkoušky dospělosti....................

50 Kč

k) za povolení mimořádného ter
mínu k vykonání zkoušky dospě
losti učitelské (při zkouškách
opravných na počátku školního
roku) .............................

50 Kč

1) za povolení opakovati třídu na
tomže ústavě žáku, který byl
místně vyloučen pro neprospěch

50 Kč

m) za dispens od průkazu formální
způsobilosti k vyučování podle
§ 18 zákona ze dne 20. prosince
1923, č. 252 Sb. z. a n. . . . .

50 Kč

Poznámka

K pol. 7 g):
pokud nejde o úlevy vý
slovně stanovené platný
mi předpisy, nýbrž
o úlevy individuálně
poskytované.

—

—

1
K. V oboru ministerstva financí.
č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

1. Za povolení daněprostého odběru li
hu, cukru a minerálních olejů .

od 10 do 10.000 Kč

2. Za přiznání hospodářské povahy li
hovaru .......................................

50 Kč

3. Za povolení k prodeji výpalků liho
varských ........

od 10 do 100 Kč

Poznámka

—
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

4. Za povolení k přestoupení přípustné
denní výroby v hospodářských li
hovarech ...................

Poznámka

od 10 do 200 Kč

5. Za přidělení uvolněného výrobního
oprávnění anebo za převod vý
robního či rafinačního opráv
nění, za každý hektolitr alkoholu

5 Kč, nejvíce však
20.000 Kč

6. Za povolení ke zřízení nového liho
varu nebo nové rafinerie lihu . .

od 200 do 20.000 Kč

7. Za povolení k provozování soukromé
ho svobodného skladiště cukru
nebo lihu........................

od 500 do 20.000 Kč

8. Za povolení k používání lihovarského
zařízení k jiným účelům než ohlá
šeným ..................................

od 50 do 100 Kč

9. Za povolení úlev a výjimek od před
pisů zákonů a nařízení o dani
z lihu, cukru a minerálních olejů,
jakož i od zákonů 'a nařízení
upravujících hospodaření lihem

od 20 do 1000 Kč

10. Za povolení daněprosté rektifikace li
hu v produkčních lihovarech . .

od 10 do 100 Kč

11. Za povolení ku přechovávání ovoc
ných šťáv, kvasů a vína v destilaturách zdaněného lihu anebo
v místnostech s těmito destilaturami přímo spojených ....

od 10 do 500 Kč

12. Za povolení k vyskladňování čisté
přiboudliny z rafinerie lihu nad
přípustnou mez 0-25% . , . .

1339

.

od 50 do 100 Kč

13. Za povolení maloprodeje nebo velko
prodeje všeobecně denaturovaného lihu................... ....

od 10 do 100 Kč

14. Za povolení k provozování mísírny
všeobecného denaturačního pro
středku .......................................

od 100 do 1000 Kč

15 j Za prodloužení dostavovací lhůty po
ukázaného nezdaněného lihu, cu
kru, minerálních olejů nebo zá
silek vývozních tovarů lihovitých
nebo cukernatých . . „ . .

10 Kč

—

_

1340

č.
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Úkon, oprávnění, výhoda

16. Za úřední dozor při daněprosté rektifikaci lihu, při používání daněprostého lihu, cukru a minerál
ních olejů k různým účelům, ja
kož i vůbec za každou úřední in
tervenci podmíněnou výdělečnou
činností strany, za každou
hodinu a za každou intervenující
úřední osobu ...................
17. Za

úřední dozor při denaturaci
a charakterisaci daněprostého
cukru, zmíněného v § 1, č. 1. a
2., zákona ze dne 26. června
1926, č. 98, Sb. z. a n., za kaž
dou hodinu a za každou interve
nující úřední osobu ....

Dávka

Poznámka

\

H

8 Kč

včetně obou cest; hodina
započatá čítá se za celou.

8 Kč

včetně obou cest; hodina
započatá čítá se za celou.

18. Za úřední výkony spojené se schvá
lením podniků zmíněných v § 21,
odst. 2., zákona ze dne 20. června
1888, č. 95 ř. z., ve znění II. dílu
cis. nař. ze dne 17. července 1899,
č. 120 ř. z., příp. v § 19, odst. 2.,
uh. zák. či. XXVIII z r. 1908 . .

1000 Kč

19. Za povolení úvěru spotřebních (vý
robních) daní a dávek z lihu, cu
kru a minerálních olejů ....

od 50 do 1000 Kč

20. Za povolení úvěrním ústavům podlé
hajícím státnímu dozoru, aby
mohly zaručovati spotřební daně
a dávky z lihu, cukru a minerál
ních olejů ........

od 1000 do 20.000 Kč

21. Za přijetí ručení úvěrního ústavu za
celní poplatky .......

od 50 do 5000 Kč

22. Za udělení dovolovacího listu nebo t.
zv. zvláštního povolení k odběru
zboží beze cla nebo za nižší clo .

od 20 do 5000 Kč

23. Za posudek celní rady ve sporech,
nebylo-li straně vyhověno, nebo
v celních dotazech .....

50 Kč

—

—
1
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Dávka

Poznámka

11

i

24. Za udělení závazného výkladu o sazební
příslušnosti
určitého
zboží a to za každý druh zboží
a za každý celní úřad, jenž má
býti vyrozuměn (případně vedle
dávky ad 23)....................

50 Kč

25. Za udělení povolení k provozování
soukromého celního skladiště ne
bo soukromého svobodného skla
diště vína, jakož i za prodloužení
takového oprávnění ... . .

od 400 do 20.000 Kč

26. Za povolení uložiti celní zboží v sou
kromé místnosti ....

od 50 do 500 Kč

27. Za generelní povolení vstupu nebo
výstupu zboží přes celní hranici
po vedlejších cestách ....

od 50 do 400 Kč

28. Za povolení jednotlivého výstupu ne
bo vstupu zboží přes celní hranici
po vedlejších cestách
.I

10 Kč

29. | Za zvláštní povolení průvozu zboží
celním územím nebo přepravy
zboží přes cizí celní území. . .

od 20 do 2000 Kč

■

30. Za generelní povolení domácích cel
ních prohlídek........................
131. Za povolení přibalování nebo přeba-l
lování (dělení) zboží v celním ří
zení ........................

od 100 do 3000 Kč

od 100 do 3000 Kč
-

32.; Za povolení nebo prodloužení záznamního styku pro zboží dová
žené nebo vyvážené k dočasnému
použití v celním území resp.
v celní cizině...................

od 10 do 5000 Kč

33. Za prodloužení záznamní lhůty v cel
ním řízení....................

od 10 do 500 Kč

34. j Za posudek poradního sboru za úče
lem povolení slevy cla za doveze
né stroje ......

od 20 do 5000 Kč

35.1 Za nezávazné ztotožnění zboží celním
|
úřadem .........
Il
. 1

-

od 10 do 150 Kč

-

1

1342

č.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

36. Za úřední dozor při úpravě zboží na
vzorky, při denaturaci nebo deklasifikaci, při použití tuků k vý
robě umělých tuků a za každou
intervenci celní správy v zájmu
výdělečné činnosti strany, za kaž
dou třeba jen započatou hodinu:

Poznámka

Doba potřebná k cestě
úředního orgánu na
místo dozoru se včítá.

a) u úředníka technické finanční
kontroly, úředníka celního a
úředníka důchodkové kontroly .

12 Kč

b) u příslušníka pohraniční finanční
stráže........................ .

6 Kč

9J

—

37. Za povolení nebo rozšíření povolení
k obchodování s akciemi na tu
zemské burse .............................

od 50 do 5000 Kč

38. Za povolení ku zprostředkování ob
chodů devisových z ciziny na
zdejší peněžní trhy resp. ze zdej
ších peněžních trhů do ciziny . .
mezi tuzemskými firmami . .
pro obojí..................................

500 Kč
1000 Kč
1200 Kč

—

39. Za povolení k obchodování všemi va
lutami a všemi devisami . . .

1200 Kč

—

40. Za povolení k obchodování všemi
devisami.............................

700 Kč

—

41. Za povolení k obchodu všemi valu
tami ........................

500 Kč

—

42. Za povolení k nákupu devis ....

350 Kč

—

43. Za povolení k nákupu všech valut

250 Kč

—

44. Za povolení k obchodu jednotlivými
devisami za každý druh devis po

50 Kč

45. Za povolení k obchodu jednotlivými
valutami za každý druh valut po

50 Kč

—

20 Kč

—

46. Za povolení k nákupu jednotlivých
valut za každý druh valut po . .
í

—

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.

č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

47. Za povolení k obchodu cizozemskými
platidly pro cestovní kanceláře
a zámořské dopravní společnosti

200 Kč

48. Za propůjčení prodejny čsl. třídní loterie dle počtu přidělených losů
a to:
od 50 losů do 200 losů . . .
od 225 losů do 500 losů . . .
od 525 losů do 1000 losů . . .
od 1025 losů výše....................

od 50 do 200 Kč
od 225 do 500 Kč
od 525 do 2000 Kč
od 2025 do 20.000 Kč

49. Za udělení zvýšeného přídělu tříd
ních losů:
od
od
od
od

25 losů do 200 losů . . .
225 losů do 500 losů . . .
525 losů do 1000 losů . . .
1025 losů výše...................

50. Za povolení zástupce prodejně čsl.
třídní loterie........................

1343

Poznámka

_

—
podle počtu přidělených
losů, majetkových poměrů majitele prodejny a
prosperity závodu

od 25 do 200 Kč
od 225 do 500 Kč
od 525 do 2000 Kč
od 2025 do 20.000 Kč
od 20 do 500 Kč

51. Za povolení přibrání nového společnika do společnosti ku prodeji
losů čsl. třídní loterie ....
od 20 do 500 Kč
52. Za udělení povolení provozovat! vedlejší obchody a zaměstnání
v místnostech prodejny čsl. tříd
ní loterie .............................
od 50 do 1000 Kč
53. Za udělení povolení pobočného závodu a podprodejny čsl. třídní
loterie .............................
od 50 do 1000 Kč
54. Za uznání zaúčtování výher na ztracené skladní losy (§ 38 předpisů)
od 10 do 500 Kč
55. Za povolení odkladu vylosování věcných loterií..................................
od 50 do 500 Kč
56. Za povolení záměny záruční listiny
za jiné hodnoty a opačně při věc
ných loteriích...................
50 Kč
57. Za udělení povolení k reklamnímu
slosování.............................
od 50 do 500 Kč
58. Za intervenci loterního orgánu při
—
zkoumání peněžních automatů . za každou třeba jen zapo^
1
čatou hodinu 20 Kč
I

—

—

—

—
dle délky žádané doby,
důvodu, pro který se zástupce povoluje a rozsahu
závodu
dle rozsahu závodu

dle rozsahu závodu
dle rozsahu obchodu
počtu losů
dle výše výher
—

—

—
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda'

59. Za

dozor prováděný pohraniční
finanční stráží při dovozu neb
vývozu zboží přes celní hranici po
vedlejších cestách na zvláštní po
volení, jakož i při průvozním
nebo přepravním řízení, straně
zvláště povoleným (případně
vedle dávky podle pol. 27 až 29 za
každou i jen započatou hodinu
a za každý orgán................... ....

60. Za vydání osvědčení na chmel vyvá
žený v cylindrech nebo bednách,
za každý cylindr nebo bednu . .

Dávka

Poznámka

6 Kč
!
1 Kč

L. V oboru ministerstva zahraničních věcí:
Č.

.Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

Za zakročení u vlád, úřadů a orgánů
cizích států

od 20 do 5000 Kč

2. Za vyjádření, vydaná k žádosti stra
ny v právních otázkách, majících vztah k cizině....................

podle majetkového vý
znamu pro stranu a po
dle obtížnosti případu

od 20 do 500 Kč

podle obtížnosti případu

3. Za ověření úředního podpisu a úřední
pečeti vedle kolkového poplatku
podle § 5 zákona ze dne 3. dubna
1925, č. 54 Sb. z. a n......................

50 Kč

Od příslušníků cizích stá
tů, jejichž diplomatické
misse nebo konsulární
úřady vybírají od čs.
příslušníků za ověření
vyšší dávku nežli uvede
nou v této sazbě, se vy
bírá dávka stejnou část
kou; vybírají-li úřady ci
zího státu za ověření
nižší dávku, nežli uvede
nou v této sazbě, nebo
není-li o výši dávky, jimi
vybírané, dat po ruce, a
ve všech pochybných pří
padech se vybírá dávka
podle této sazby.

4. Za doručení peněz, cenných papírů a
jiných cenných předmětů . . .

od 10 do 1000 Kč

1.
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M. Y oboru ministerstva železnic.

č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

1. Za udělení souhlasu ku povolení staveb v požárním obvodu dráhy,
jde-li o
a) stavby nepatrného významu
30 Kč
(kůlny, chlévky, přístřešky atd.)
—
b) malé přízemní rodinné domky
50 Kč
neb hospodářské budovy . . .
100
Kč
—
c) větší rodinné domky, vily atd.
od 200 do 500 Kč
d) činžovní domy.............................
e) menší živnostenské provozovny
100 Kč
(dílny) .........
200 Kč
f) větší živnostenské provozovny .
500 Kč
g) menší průmyslové závody . . .
od 1000 do 10.000 Kč
h) velké průmyslové závody . . .
i) skladiště zboží, minerálních
od 200 do 1000 Kč
olejů, karbidu, garáže a pod. . .
od 500 do 1000 Kč
j) hotely................... ....
k) stavby v zakázaném obvodu
dráhy do vzdálenosti 9 5 m od
kraje koruny dráhy.................... dvojnásobné sazby před
chozích položek, nejvíce
však 10.000 Kč
1) přístavby, nástavby, přestavby
atd. ............................................ poloviční sazby předchozích položek
Za
intervence
železniční
správy
pod2.
nikané ve prospěch soukromých
podle prospěchu strany a
od 100 do 5000 Kč
stran v mezinárodních vztazích .
rozsahu intervence
!
3. Za písemná oznamování statistických
dat stranám s výjimkou státních
úřadů, vědeckých korporací, čle
nů čs. rad železničních a zahra
ničních interesentů doporučených
podle rozsahu dotazu a
od 10 do 1000 Kč
ministerstvem zahraničních věcí
práce k zjištění žádaných
dat potřebné
K pol. 4.: Tuto dávku ne
povolení
přípravných
prací
tech
Za
4.
lze u místních drah ponických pro stavbu nových drah
kládati za příspěvek
interesentů místních, ani
ji do tohoto započítávati.
600 Kč
a) veřejných..................................
b) neveřejných ....... základní dávka 100 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 20 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
1
____

_

------

—

—

—

—

-

.

'
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č.
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

5. Za prodloužení povolení přípravných
prací technických pro stavbu no
vých drah
a) veřejných
b) neveřejných

Poznámka u pol. 4. platí
obdobně i pro pol. 5.

300 Kč

—

základní dávka 50 Kč a
mimo to podle délky za
každý i započatý km 10 Kč,
nejvíce však úhrnem
2500 Kč

6. Za projednání generelního ná
vrhu drah veřejných i neveřej
ných, a to:
a) za přezkoušení generelního ná
vrhu .......... základní dávka 200 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 20 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
b) za rozhodnutí o přípustnosti re
vise trasy, případně i staniční ko
mise spolu s rozhodnutím o jejich
výsledku
. . . „ . , . . základní dávka 200 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 20 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
7.

Za projednání podrobných ná
vrhů drah veřejných i neveřej
ných, a to:

K pol. 7.: Projednává-li
se podrobný návrh záro
veň s generálním ve zkrá
ceném řízení, platí se
dávka toliko podle pol. 7.,
nikoli také podle pol. 6.

a) za přezkoušení podrobného ná
vrhu .......... základní dávka 500 Kč
a mimo to podle délky, za
každý i započatý km 50 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000. Kč

K pol. 7 a): Mimo to také
dávky
uvedené
pod
pol. 11., 12. a 13.,
jsou-li podmínky pro ně
dány.

b) za povolení k výkonu pochozí ko
mise, včetně případného vyvlastňovacího řízení a ostatních souvi
sejících úředních jednání . . . základní dávka 500 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 50 Kč.
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
11
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

c) za konečné rozhodnutí o těchto
jednáních včetně případného udě
lení stavebního povolení . , . základní dávka 500 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 50 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
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Poznámka

-

8. Za projednání žádosti:
a) o převedení povolení opravňují
cího ke stavbě a provozu neve
řejné dráhy na osobu druhou , . základní dávka 100 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 10 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
b) o povolení omezené veřejné do
pravy na dráze neveřejné , . . základní dávka 100 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 10 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
c) o projednání projektů požárních
opatření v sousedství nových
drah, pokud není toto řízení
sloučeno s normální politickou
resp. veřejno-správní pochůzkou,
včetně veškerých rozhodnutí . .

od 50 do 2000 Kč

d) o přiznání zvláštních úlev ve
stanovení požárního obvodu neb
požárního opatření, pokud jsou
přípustný podle platných před
pisů a pokud se rozhodnutí stane
samostatně mimo úřední úkony,
spojené s řádnou politickou resp.
veřejno-správní pochůzkou, nebo
technicko-policej ní
zkouškou,
resp. pochůzkou .......

od 50 do 2000 Kč

Mimo to dávky uvede
né pod pol. 7 a, 7 b, po
případě i 7 c, jsou-li pod
mínky pro ně dány.

—
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C.

Úkon, oprávnění, výhoda

Poznámka

a) Za technickou revisi a technicko-policejní zkoušku (pochůz
ku), případně včetně udělení
provozního povolení u drah veřej
ných i neveřejných . ... . základní dávka 200 Kč
a mimo to dávka podle
délky za každý i započatý
km 20 Kč, nejvíce však
úhrnem 5000 Kč
b) za povolení zatímního provozu .

polovice dávky uvedené
v pol. 9 a

c) za povolení změny animálního
pohonu na pohon strojní, včetně
přezkoušení event. projektu, vy
psání a vykonání místního še
tření a rozhodnutí o jeho vý
sledku .......... základní dávka 200 Kč
a mimo to podle délky za
každý i započatý km 20 Kč,
nejvíce však úhrnem
20.000 Kč
d) za povolení změny strojního po
honu na jiný strojní pohon včet
ně přezkoušení event. projektu,
vypsání a vykonání místního še
tření a rozhodnutí o jeho vý
sledku ............................................
polovice dávky uvedené
v pol. 9 c
10.

Mimo to také dávky
uvedené pod pol. 11., 12.
a 18., jsou-li podmínky
pro ně dány.

Vlečné dráhy nové, nestaví-li se pře
vážně v zájmu dráhy:
a) za schválení generelního pro
jektu (po příp. je-li toho potřeba
i s místním šetřením) . . . .

od 200 do 5000 Kč

K pol. 10.: Se zřetelem
k rozsahu projektu a
k prospěchu staveb-'
níkově.

b) za přezkoušení podrobného pro
jektu a — není-li třeba žádných
veřejných jednání —^ i s uděle
ním stavebního povolení . . .

od 200 do 5000 Kč

Poznámka u pol. 7 a platí
obdobně i pro pol. 10 b.

c) je-li třeba veřejného jednání,
pak kromě dávky sub 10b ještě
za povolení k výkonu politické
(administrativní) pochůzky, vyvlastňovacího řízení a ostatních
veřejných jednání i s udělením
stavebního povolení z pravomoci
komise

od 500 do 5000 Kč

Sbírka zákonů a nařízení, č. 254.

C.

11.

12.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

d) za konečné rozhodnutí o zmíně
ných veřejných jednáních, bylo-li
stavební povolení uděleno, příp.
přiznána všeobecná prospěšnost
e) za udělení užívacího povolení po
příp. technické revise a technicko-policejní zkoušky (pochůzky)

od 500 do 5000 Kč

Za přezkoušení generelních a po
drobných projektů rozšiřovacích
a doplňovacích staveb, případně
přestaveb na provozovaných sou
kromých drahách a vlečkách
včetně potřebných úředních jed
nání a případného udělení sta
vebního a užívacího povolení . .

b) jinak

Poznámka

od 200 do 5000 Kč

od 50 do 5000 Kč

Za proj ednání generelních a po
drobných návrhů staveb a růz
ných zařízení jiných než sub 10.
a 11. uvedených na železničním
pozemku, jakož i jejich přesta
veb a přístaveb, včetně potřeb
ných úředních jednání a případ
ného udělení stavebního a užíva
cího povolení:
a) je-li spojeno s majetkovou vý
hodou
........................ .... . .
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1 podle rozsahu a významu.
Dávku podle této položky
jest vyměřit! i zájemníkům, je-li stavebníkem
sice dráha, avšak stavba
se děje za finanční účasti
zájemníků; při vyměřo
vání dávky jest přihlížet!
k poměru této účasti. Po
známka u pol. 7 a) platí
obdobně i pro pol. 11.
K pol. 12. Od dávky této
jsou osvobozeny všeužitečné elektrické pod
niky a vodní družstva.

od 50 do 20.000 Kč
od 50 do 5000 Kč

podle rozsahu a
významu.

13. Za přezkoušení, případně i včetně

schválení podrobných návrhů
jednotlivých staveb železničního
spodku a mostů, konstrukcí že
lezničního svršku, staveb pozem
ních a mechanických i elektric
kých zabezpečovacích zařízení,
jakož i vzorových a typových
plánů těchto staveb a konstrukcí
14. Za opětné projednání přepracovaných

od 50 do 5000 Kč

podle jejich rozsahu, dů
ležitosti a způsobu kon
strukce.

návrhů....................................... I; polovina dávek uvedených
v pol. 6 až 13
160
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č.
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Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

15. Za projednání žádosti o prodloužení
stavebního povolení.................... polovina dávek uvedených
í v pol. 7 c, 10 b, 10 c, 10 d,
11. a 12.
16. Za koncesní jednání o zajištění nových drah po stránce finanční
nebo také o zvýšení zařizovacího
kapitálu, a to za každé meritorní
vyřízení .......
od 100 do 5000 Kč
17. Za udělení koncese ke stavbě a pro
vozu soukromých drah (jen drob
ných), za každý i začatý milion
Kč schváleného zařizovacího ka
pitálu
.........

Poznámka

podle rozsahu a obtížnosti jednání; poznámka
u pol. 4. platí obdobně
i pro pol. 1G.

í

1000 Kč, nejméně však
3000 Kč
a nejvíce 20.000 Kč

18. Za prodloužení lhůty stanovené kon
cesní listinou pro dostavění kon
cesované železnice, za každý i za
čatý rok prodloužení...................

1000 Kč

19. Za projednání žádosti o schválení
provozních a přípojových smluv
soukromých drah, pokud se děje
na jejich vlastní žádost anebo po
kud se schvalovanou smlouvou
snižuje dosavadní náhrada za ve
dení provozu k dobru místní drá
hy, za každé schválení ....

od 500 do 5000 Kč

20. Za schválení změny společenských
stanov místních drah na Sloven
sku ........................ ....

200 Kč

21. Za stanovení podmínek posečkání
provozních schodků, pokud za ně
žádá koncesionář místní dráhy .

500 Kč

22. Za projednání žádosti o převzetí drah
do vlastnictví nebo do provozu
státu:
a) povolí-li se převzetí...................

od 1000 do 20.000 Kč

b) jinak ..........

od 500 do 5000 Kč

23. Za výpočty rentability projektova
ných. místních drah, podle délky
za každý i začatý km ....

100 Kč, nejméně však
500 Kč
a nejvíce 5000 Kč
,

—

Poznámka u pol. 4. platí
obdobně i pro pol. 23.
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č.

Úkon, oprávnění, výhoda

Dávka

Poznámka

24.

Za projednání žádosti o schválení že
lezničních tarifů a tarifních
změn:
a) jsou-li spojeny s majetkovou vý
hodou
. ...................................
b) jinak ............................................

od 1000 do 20.000 Kč
od 50 do 5000 Kč

—

Za projednání žádosti o schválení od
chylek od dopravního řádu:
a) jsou-li spojeny s majetkovou vý
hodou
.......................................
b) jinak............................................

od 1000 do 20.000 Kč
od 50 do 5000 Kč

25.

26.

27.

Za projednání žádosti o schválení
typů vozidlových a to:
a) u projektů lokomotiv parních,
elektrických a lokomotiv s mo
tory výbušnými nebo motoro
vých vozů parních, elektrických
nebo s motory výbušnými za
jednu typu ..................................
b) u projektů vozů neb každého ji
ného vozidla včetně motorových
dresin za typu.............................
c) při přepracování neb doplnění
projektu ať celém neb částečném
za každé dodatečné jednání . .

400 Kč
200 Kč
polovice sazby sub a),
resp. sub b)

Za projednání žádostí o:
a) provedení technické revise včet-,
ně technicko-policejní zkoušky a
udělení provozního (používacího)
povolení lokomotiv parních, elek
trických a lokomotiv s motory
výbušnými.................................. základní dávka 100 Kč
a za každé vozidlo 100 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč
b) provedení technické revise včet
ně technicko-policejní zkoušky,
resp. úředního vyzkoušení moto
rových vozů parních a elektric
kých nebo motorových vozů s vý
bušnými motory a motorových
dresin včetně udělení provozního
(používacího) povolení . . . . základní dávka 100 Kč
a za každé vozidlo 50 Kč,
nejvíce však úhrnem
5000 Kč I - I

_

160*

