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29.
Vládní nařízení 

ze dne 31. března 1927, 
jímž se provádí zákon ze dne 1. července 1926, 
č. 116 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění 
zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. 

z r. 1924, o dani z uhlí.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. VI. zákona ze dne 1. července 1926, 
č. 116 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění 
zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. 
z r. 1924, o dani z uhlí:

§ I-
K čl. I. zákona.

Pevná daňová sazba na koks pro 
výrobu surového železa ve vy

sokých pecích.
í1) Stanovené pevné daňové sazbě 50 h' 

z 1 q koksu podléhá také koks, dovážený z ci
ziny a použitý na výrobu surového železa ve 
vysokých pecích v tuzemsku.

(2) Pro odběr a upotřebení koksu k nazna
čenému účelu platí obdobně ustanovení §§ 12 
a 13 vládního nařízení ze dne 25. dubna 1924, 
č. 89 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze 
dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924, 
o dani z uhlí.

§ 2.
K čl. III. zák.

Placení daně z uhlí při dalš í m 
jeho zpracování (zhodnocení).

0) Podnikateli dolu jest zůstaveno, aby fi
nančnímu úřadu I. stolice písemně oznámil, 
jakým způsobem se rozhodl daň z uhlí zapra- 
vovati.

(2) Rozhodne-li se podnikatel platiti daň 
z uhlí pro další zpracování použitého platí ji 
podle sazby, stanovené pro dotčený důl, pokud 
neustanoví ministr financí v dohodě s mini
strem veřejných prací a ministrem průmyslu, 
obchodu a živností v rámci úlev § 2 zák. 
č. 1/1924 Sb. z. a n. sazbu jinou.

(3) Z vyrobeného paliva platí daň podnika
tel tehdy, rozhodne-li se pro tento způsob pla
cení. Ministr financí v dohodě s ministrem ve
řejných prací a ministrem průmyslu, obchodu 
a živností určí množství uhlí, potřebného 
zpravidla k výrobě paliva a ustanoví podle 
takto určeného množství uhlí a na základě 
sazby, stanovené podle odst. 2. tohoto para
grafu, daň pevnou částkou za jednotku vyro
beného paliva.

(4) Placení daně z uhlí z ceny docílené za 
vyrobené palivo podle obdoby ustanovení §§ 3 
a 5 zák. č. 1/1924 Sb. z. a n. nastává, na- 
řídí-li tak ministr financí v dohodě s mini
strem veřejných prací a ministrem průmyslu, 
obchodu a živností, dále tehdy, neučiní-li pod
nikatel oznámení, naznačéného v odst. 1. to
hoto paragrafu, nebo nevyhoví-li ustanove
ním §u 6, odst. 2., zák. č. 1/1924 Sb. z. a n., 
nebo v tom případě, kdy by zjišťování, po
třebné pro placení daně z uhlí podle způsobů, 
naznačených v odst. 2. a 3. tohoto paragrafu, 
činilo z jakéhokoli důvodu nějaké obtíže, ze
jména však tehdy, kdyby podnikatel dolu do
pustil se nesprávnosti při konání zápisů o spo
třebě zpracovaného uhlí a pod.

§ 3.
K čl. IV. zák.

Osvobození od daně z uhlí vyvá
ženého do ciziny.

(1) Uhlí všeho druhu (koks, brikety a 
pod.), vyvážené přímo z dolu nebo výrobny
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(koksárny, briketárny a pod.) do ciziny, osvo
bozeno je od daně z uhlí za těchto podmínek:

(2) Každé jednotlivé množství uhlí tuzem
ského původu, vyvážené přímo z dolu nebo 
výrobny (koksárny, briketárny a pod.), musí 
býti kryto stvrzenkou, vydanou ze zvláštního, 
pro vývoz uhlí do ciziny určeného a takto 
ozhačeného úředního rejstříku. Rejstřík tento 
obsahuje juxtu a dvě stvrzenky stejného 
znění; při vagónových zásilkách připojí pod
nikatel jednu stvrzenku k nákladnímu listu, 
při dopravě povozy nebo automobily vydá 
jednu stvrzenku odběrateli zároveň s uhlím, 
kdežto juxta, po případě i jedna stvrzenka 
zůstane v rejstříku, údaje stvrzenky, vysta
vené na vývoz uhlí, porovná výstupní^ celní 
úřad s údaji na nákladním listě, a po případě 
přesvědčí se i o tom, zda množství a druh vy
váženého uhlí odpovídá údajům na stvrzence 
a potvrdí na ní výstup zásilky do ciziny. Zji
štěné závady poznamená na rubu stvrzenky 
a zašle potvrzené stvrzenky důchodkovému 
kontrolnímu úřadu, na stvrzence uvedenému,

(3) Nejdéle do 3 dnů po vypravení zásilky 
z důlního podniku zašle podnikatel důchodko
vému kontrolnímu úřadu, příslušnému podle 
sídla podniku, o každé zásilce druhou průvod
ní stvrzenku, po případě zašle na místo této 
stvrzenky propis ložního listu, na kterém bude 
uvedeno též číslo průvodní stvrzenky, připo
jené k nákladnímu lištu a dále i jméno výstup
ního celního úřadu. Průpisy průvodních stvr
zenek nebo ložní listy slouží důchodkovému 
kontrolnímu úřadu jako ohlášení vývozu.

(4) K rejstříkům (odst. 2 tohoto paragra
fu) smí býti používáno jen úýedních tiskopisů, 
vydávaných finančními úřady za náhradu 
svéstojného nákladu, označených firmou pod
nikatele, názvem dolu a obce, v níž důl leží, 
dále běžným číslováním rejstříků (každého 
měsíce nově počínajícím) a jednotlivých juxt 
se stvrzenkami a opatřených na titulním listě 
potvrzením a razítkem dozorčího úřadu (§28 
vl. nař. č. 89/1924 Sb. z. a n.).

(s) Juxta i stvrzenka musí obsahovati dále 
firmu podnikatele dolu, název dolu a obce, 
v níž důl leží, jméno odběratele uhlí, místo 
určení, den (při dopravě povozy a automobily 
též hodinu), kdy uhlí bylo vydáno, jeho množ
ství, druh a při dopravě drahou číslo vagonu, 
tam kde se uhlí překládá,, na př. do lodí, po
známku, kde má býti uhlí překládáno, jakož 
i jméno dozorčího úřadu a výstupního celního 
úřadu.

(g) Ten, kdo uhlí k vývozu určené dopra
vuje, je povinen stvrzenku, vydanou o zásilce 
uhlí, po dobu dopravy k výstupnímu celnímu

úřadu při sobě chovati a dozorčím orgánům 
na požádání ukázati a u výstupního celního 
úřadu odevzdati.

(7) Podnikatel dolu je povinen zaplatí ti daň 
z uhlí ze zjištěného schodku, povstalého během 
dopravy z podniku k výstupnímu celnímu úřa
du; připadající daň předepíše dozorčí úřad 
podle obdoby ustanovení §u 3 zákona č. 1/1924 
Sb. z. a n.

(8) Podnikatel dolu je povinen ohlásiti změ
nu disposic v případech, kde by zásilka, urče
ná k vývozu do ciziny, nevystoupila z tuzem
ska a byla dodána tuzemskému spotřebiteli, 
nebo s ní jinak naloženo.

(0) Okolnost tuto ohlásí podnikatel dozor
čímu úřadu s bližšími údaji (číslo průvodní 
stvrzenky, případně ložního listu, číslo vago
nu, množství uhlí a den vypravení z podniku) , 
dále poznamená změnu na příslušné juxtě 
v rejstříku stvrzenek a v příslušném denním 
zápise a zapíše zásilku do patřičného denního 
zápisu (pro vagonovou dopravu v tuzemsku 
nebo pro zdanitelnou spotřebu uvnitř dolu 
atd.), kde opětně poznamená, že jde o zásilku, 
která byla vykázána původně pod běžným 
číslem .... denního zápisu, určeného pro vý
voz.

§ 4.
K čl. V. zák.

Restituce daně z uhlí, upotřebe
ného na výrobu zboží, určeného 

pro vývoz.

(i) O vrácení daně z uhlí, upotřebeného při 
výrobě zboží pro vývoz, žádati mohou u mini
sterstva financí výrobci zboží, vyváženého do 
ciziny (po případě skupina těchto výrobců), 
a to na podkladě průkazu, že soutěživost do
tčeného vývozního průmyslu na cizím trhu je 
placením daně z uhlí ohrožena nebo znesnad
něna.

(a) žádost, kterou nutno zevrubně odůvod- 
niti vylíčením výrobních a odbytových pomě
rů ohroženého výrobního odvětví, musí také 
obsahovati prohlášení, že se strana zavazuje 
hraditi veškeré výlohy, jež by povstaly pří
padným úředním šetřením o vzneseném ná
roku.

(3) o žádosti rozhoduje ministerstvo finan
cí v dohodě s ministerstvem průmyslu,^ obcho
du a živností a s ministerstvem veřejných 
prací; uzná-li ministerstvo financí za vhodné, 
může si ještě vyžádali dobrozdání i^ jiných 
ústředních státních úřadů, po případě slyšeti 
některé zájmové ústředny (na př. Ústřed-
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nu obchodních a živnostenských komor), nebo 
zvláštní komisi, jež by v budoucnosti byla 
snad zřízena za účelem posouzení otázky, zda 
a které výrobní odvětví je dočasně právě po
stiženo zejména křísí odbytu při vývozu.

(4) Osvobození od daně může býti přiznáno 
pro uhlí tuzemského původu, z něhož byla 
podnikatelem dolu uhelná daň skutečně zapla
cena, při čemž může přijití v úvahu jen ono 
množství uhlí, kterého bylo skutečně upotře
beno na výrobu zboží do ciziny vyvezeného. 
Toto množství uhlí a daň, jež má býti podni
kateli vrácena, zjistí se na podkladě zápisů, 
jež podnikatel je povinen koňmi v jednotli
vých podnicích dvojmo podle nařízení finanč
ního úřadu I. stolice, příslušného podle sídla 
podniku. V těchto zápisech nutno vykazovat! 
zejména počáteční zásoby uhlí, množství a 
cenu odebíraného uhlí podle jednotlivých dolů, 
daňovou sazbu a zaplacené částky daně z uhlí, 
kromě toho též případně odebrané množství 
uhlí z cizin;/, dále množství uhlí, použitého 
k účelům jiným, než k výrobě zboží (na pří
klad domácí otop, otop kancelářských míst
ností, nebo deputáty, uhlí z podniku jinak vy
dané atd.), konečně množství zboží, vyrobené
ho vůbec a zvlášť do ciziny vyvezeného.

(5) Po uplynutí každého pololetí (k 31. led
nu a 31. červenci) uzavře podnikatel zmíněné 
zápisy, sestaví z nich trojmo výkaz o úhr
nech všech údajů shora naznačených a před
loží do konce výkazního měsíce jeden stejno
pis zápisů s dvěma prňpisy výkazu přísluš
nému důchodkovému kontrolnímu úřadu, 
druhý stejnopis zápisů s jedním průpisem vý
kazu uschová podnikatel. Důchodkový kon
trolní úřad přezkouší tyto zápisy a sestaví 
podle došlých výkazů přehled druhu jednotli
vých odvětví průmyslu; tento přehled spolu 
s jedním průpisem výkazů, předložených pod
nikateli, zašle pak důchodkový kontrolní úřad 
finančnímu úřadu I. stolice, jenž obdobným 
způsobem sestaví katastr podle druhu prů
myslů ve svém okresu a předloží jej zemské
mu finančnímu úřadu, jenž sestaví pak tabe
lární přehled celého svého správního obvodu. 
Tyto tabelární přehledy, předložené finanč
ním úřadem II. stolice ministerstvu financí, 
budou tomuto pomůckou při stanovení částky 
daně z uhlí, jež má býti žadateli vrácena. Způ
sob, jakým má býti daň z uhlí podle přiznané 
úlevy jednotlivým žadatelům poukázána, sta
noví ministerstvo financí.

(G) Podniky, domáhající se úlev podle to
hoto paragrafu, podléhají důchodkovému do
zoru podle obdoby ustanovení § 14, odst. 2, 
zák. č. 1/1924 Sb. z. a n.

(7) Ministerstvo financí může v dohodě 
s ministerstvem průmyslu, obchodu a živností 
a ministerstvem veřejných prací udělené po
volení odvolati, bude-li zjištěno, že podnika
telé, jimž daňová úleva byla přiznána, nepo
třebují již ochrany; toto povolení bude také 
odvoláno jednotlivým podnikatelům tehdy, 
odepřou-li potřebné informace za účelem se
stavení a kontroly zmíněných zápisů a výka
zů, nebo proviní-li se jakkoli proti ustanove
ním tohoto vládního nařízení, jakož i v tom 
případě, kdyby snad některá z ostatních slo
žek výrobních nákladů byla právě vzhledem 
na povolené daňové osvobození nepřiměřeně 
vysoko udržována.

§ 5.
(4) Toto nařízení jest účinným ode dne 

účinnosti zákona č. 116/1926 Sb. z. a n.
(2) Ustanovení vl. nař. č. 89/1924 Sb. z. a 

n., pokud odporují tomuto nařízení, se zru
šují.

(3) Provedením nařízení se pověřuje mi
nistr financí v dohodě s ministrem veřejných 
prací a s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností.

švehla v. r.
cerny v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Srdínko v. r.

Najman v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Dr. Tiso v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Gažík v. r.

Dr. Nosek v. r.

30.
Vyhláška ministra zemědělstva 

zo dňa 14. marca 1927 
o poplatkoch za užívanie niektorých pastvin 
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pa- 

stevnom období 1927.

Podlá § 7, odst. 5., zákona zo dňa 26. apríla 
1924, č. 87 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje 
užívanie niektorých pastvin na Slovensku a 
v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných 
obdobiach 1924—1929, ustanovuje minister 
zemědělstva, že poplatky, ako ich pre pasteyné 
obdobie 1924 stanovil § 7, odst. 2. a 3., právě 
uvedeného zákona, platia, pokial’ nedojde 
k inej dohodě, i pre pastevné obdobie 1927.

Dr. Srdínko v. r.
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