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Sbírka zákonů a nařízení
SÍOlÍH ^eSlC0&l0V^SlLSl€:€5lH.0. 

Částka 28. Vydána dne 29. května 1929.

Obsah: (75. a 76.) 75. Vyhláška o sazbě poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu
pozemkového katastru. — 76, Vyhláška, kterou se opravuje text IV. Dodatkového protokolu 
k československo-polské obchodní úmluvě, podepsaného dne 26. června 1928 a uveřejněného ve 
Sbírce zákonů a nařízení dne 28. července 1928 pod č. 123.

75.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 18. května 1929

o sazbě poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového katastru.

§ I-

Podle, ustanovení § 8, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., 
o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), stanoví ministerstvo fi
nancí sazbu poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového kata
stru, jak jest uvedena v příloze.

§ 2.

Tato sazba nabývá účinnosti dnem 1. července 1929 a vztahuje se na všechny objed
návky, které budou vyřízeny od tohoto dne.

Dr. Vlasák v. r.

Sazba poplatků
za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového katastru.

Příloha.

1o

yi q 
>6^

Označení vyžádaného předmětu nebo práce

Stano
vená
sazba

poplatků
Poznámka

Kč | b

i 2 3 4

i. Za nezměněné otisky katastrálních map na slabém pa

píře bez ohledu na způsob a rok vyhotovení:

A. Pro potřebu stran

a) s vytištěnými parcelními čísly, za list

1. při objednávce před vytisknutím .............

2. při objednávce po vytisknutí.......................

b) bez vytištěných parcelních čísel, za list ....

40

50

25

—

K pol. č. 1.
List větší než polo

vina celého listu počítá 
se za cenu listu celého.

Půl listu a list veli
kosti menší počítá se 
za poloviční cenu listu 
celého.
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i

B.

C.

Označení vyžádaného předmětu nebo práce

2

Stano
vená
sazba

poplatků

Kč 1 h

3-

Po známka

4

Pro úřední potřebu soudů, státních úřadů 
(ústavů) civilních i vojenských

a) s vytištěnými parcelními čísly, za list

1. při objednávce před vytisknutím...............

2. při objednávce po vytisknutí ..........................

b) bez vytištěných parcelních čísel, za list ....

Byly-li vyhotoveny otisky katastrálních map na 
jiném než slabém papíře anebo byly-li upraveny 
na způsob příruční (indikační) mapy, počítá se 
k sazbě pod A. nebo B. ještě příplatek, a to za:

a) upotřebený zvlášť silný kreslicí papír, za list

b) upotřebený kreslicí papír podlepený plát
nem, za list ....................................................

c) upotřebený kladívkový karton, za čtvrtku
nebo její díl ............... ..

20
25

12 50

2 — 

19 —

K pol. č. 1. B.
Úřední potřeba musí 

býti prokázána a objed
návka podepsána před
nostou příslušného sou
du, úřadu nebo ústavu.

Podle této sazby se • 
účtují objednávky, jimž 
nepřísluší žádné jiné 
zákonné snížení sazeb 
(na př. podle odst. 2. 
§u 5 zákona ze 7. čer
vence 1883, č. 92 ř. z.).

d) práci spojenou s rozřezáním otisků kata
strálních map na kladívkovém kartonu a 
s lepením na způsob příručních (indikač
ních) map, za každou čtvrtku nebo její díl 2 50

2. Za vysvětlivky katastrálních zkratek a značek: 

za list .......... ................ .................................... ....

3. Za mapový obal se štítkem

K po!, č. 2.
Při objednávce oti

sků katastrální mapy 
celého katastrálního 
území. dodají se vy
světlivky katastrálních 
zkratek a značek zdar
ma.

2 50

4. Za upravení (aájustování) otisků katastrálních map:
# •

a) v měřítku 1 : 4000 nebo menším (na př. 
1 : 5780 a pod.),

za každých 100 parcel ..........................................

za každých 100 hektarů ........................................

b) v měřítku 1 : 2880, 1 : 2500, 1 : 2000,

za každých 100 parcel ...........................................

za každých 100 hektarů . ......................................

c) v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1 : 1000,

za každých 100 parcel ..........................................

za každých 100 hektarů.................... ...................

d) v měřítku 1 :720 nebo větším (na př. 
1 : 625 a pod.),

1

1
1

1
6

60

40

60

60

60

40

K pol. č. 4.
Upravením (adjusto- 

váním) rozumí se vy
značení parcel zastavě
ných ploch, vodstev, 
komunikací, pískoven 
a hlinišť příslušnou 
barvou.

Při počítání poplatku 
béře se za základ plný 
počet parcel a hektarů 
na katastrální mapě 
znázorněných bez ohle
du na počet skutečně 
upravených parcel.

Méně než 100 parcel 
neb hektarů počítá se 
za plné 100.
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Označení vyžádaného předmětu nebo práce

1 . 2

za každých 100 parcel................................... ..

za každých 100 hektarů .........................................

e) zabírají-li-parcely ploch zastavěných a ná
dvoří, vodstev a komunikací

1. více než třetinu, ale méně než polovinu

2. polovinu. nebo více než polovinu plochy 
listu katastrální mapy (plochy omezené 
sekčním rámcem), platí se kromě po
platku uvedeného pod a), případně pod 
b), e), d), ještě přirážka za každý takový 
list katastrální mapy

v případě ad 1....................................................

v případě ad 2. . ..............................................

5. Za vyznačení barvami a popsání přehledného nástinu 
katastrálního území a kladu listů příslušné kata
strální mapy .................................................................................

6.
Za úplné vyznačení parcel barvami (kolorování) na 

otiscích katastrálních map:

a) podle měřítka, ve kterém jest katastrální 
mapa vyhotovena, šesteronásobná částka, 
uvedená v pol. č. 4, lit. a), případně b), c),
d); mimo to

b) zabírají-li parcely ploch zastavěných a ná
dvoří, vodstev a komunikací

1. více než třetinu, ale méně než polovinu

2. polovinu nebo více než polovinu plochy 
listu katastrální mapy (plochy omezené 
sekčním rámcem), platí se ještě přirážka 
za každý takový list katastrální mapy

v případě ad 1.........................................

v případě ad 2. ...............................................

7. Za vyznačení určité části otisku katastrální mapy bar
vami (kolorování):

a) jde-li o mapu v měřítku 1 :2000 neb menším, 
až. včetně do 10 parcel a 5 hektarů............... .

za každou další parcelu ......................................

za každý další hektar
1. v měřítku 1 : 4000 nebo menším. ......

2. v měřítku 1 : 2880, 1 : 2500, 1 : 2000 ...

Stano
vená
sazba

poplatků

Kč | h

Poznámka

3 4

1 60

25 60

25

43

5

K pol. č. 6 a 7.
Vyznačením parcel 

barvami (kolorováním) 
rozumí se položení par
cel všech druhů pozem
ků příslušnou barvou.

15

25

7 80

— 30

— 10

— 30

54*
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ky Označení vyžádaného předmětu nebo práce sazba
poplatků

Poznámka

>o Kč h
1 2 3 4

b) jde-li o mapu v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250,
1 : 1000, až včetně do 10 parcel a 5 hektarů 11 20 #

za každou další parcelu.......... .......................... — 30
za každý další hektar........................................ — 80

c) jde-li o mapu v měřítku 1 : 720 neb větším,
až včetně do 10 parcel a 5 hektarů.................. 13 80

za každou další parcelu..................'................. — 30
za každý další hektar........................................ 3 20

8. Za vepsání všedi parcelních čísel do otisků katastrální 
mapy jednoho katastrálního území:

K po!, č. 8 a 9. 
Parcely rozdělené

sekčními čarami pocí-
za každých 100 parcel ......................................

Za vepsání parcelních čísel do určitých částí otisku

6 50 tají se do počtu parcel 
tolikrát, na kobka sekč-

9' nich listech se zapi-
katastrální mapy: sují.

Počet menší než 100,
a) až včetně do 20 parcel............................................. OO 50 pokud se týče menší
b) za každých dalších 20 parcel.............................. 1 50 než 20 parcel, čítá se 

za plný počet (100 neb j 
20).

10. Za vepsání jakostních tříd a vyznačení jejich rozhraní K po!, 10.
barevnou tužkou na otisku katastrální mapy: Počet menší než 10

a) za každých 10 parcel ............................................. — 10
parcel nebo 10 hektarů 
čítá se jako plných 10.

b) za každých 10 hektarů .......................................... — 50

11. Za vkreslení pozdějších změn do otisků katastrálních K pol. č. li.
map: Mají-li se' vkresliti

a) až včetně do 5 nově vzniklých nebo ve svém 
obvodu změněných parcel

cesty, vodní toky neb 
železnice, počítají se 
jen tyto, nikoliv však

1. v měřítku 1 : 2880 neb menším.................. 7 50 parcely jimi protnuté.

2. v měřítku větším než 1 : 2880 ............... .. ..... 11 —

b) za každou další nově vzniklou nebo v obvodu
svém změněnou parcelu

1. v měřítku 1: 2880 neb menším........................................... 60
2. v měřítku větším než 1 : 2880 ........................................... — 70

c) za vkreslení silnic, cest, vodních toků, že-
leznic, elektrických vedení vysokého napětí, 
obvodů zaplavovaných území, za každý de
cimetr délky dotyčného předmětu na mapě 2 —

12. Za výmaz parcel v otiscích katastrálních map:

a) až včetně do 10 parcel, které se mají vy-
mazati ......................................................................................................................................................... 2 50

b) za každou další parcelu, která se má vy-
mazati ........................................................................... 10
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Stáno-
ó vená

C/2 O
Označení vyžádaného předmětu nebo práce sazba

poplatků
Poznámka

>o ^ Kč h

t 2 3 4

13. Za ručně vyhotovené snímky s katastrálních map K pol. č. 13.
podle právě platného stavu, s vyznačením parcel
ních čísel, druhů pozemků a s upravením (ad- Snímky smějí býti 

ručně vyhotoveny:
justaeí):

a) bez ohledu na velí-
A. a) Neobsahuje-li snímek více než 10 parcel a

5 hektarů:

kost pozemků a po
čet parcel,
1. nejsou-li v zásobě

1. v měřítku 1 : 2000 nebo menším............... 20 — otisky katastrál-

2. v měřítku 1 :1440, 1 : 1250, 1 :■ 1000 . .. 25 —
nich map vyhoto
vené suchou ce-

b) Je-li mapa v měřítku 1 : 720 nebo větším, stou,

při souboru pozemků neobsahujícím více než 2. jde-li o snímky 
potřebné k žádosti

1. 10 parcel a 1 hektar........................................... 20 — o zápis měřičským 
úředníkem zamě-

2. 10 parcel a 8 hektary........................................

3. 10 parcel a 5 hektarů ......................................

25

30

řené změny ve ve
řejných knihách;

b) ve všech případech,
B. Při větších ručně vyhotovených snímcích ještě 

mimo poplatek pod A. uvedený podle toho, je-li

kdy jde o snímek 
neobsahující více než 
20 parcel a 10 hek-

mapa provedena: tarů.

a) v měřítku 1 : 4000 nebo menším, Má-H býti vyhotoven 
snímek parcel v jednom

za každou další parcelu ........................................ — 20 a témž ■ katastrálním

za každé další 2 hektary...................................... — to
území ležících a k jedné 
a téže usedlosti patří-

b) v měřítku 1 : 2880, 1 : 2500, 1 : 2000,
cích, považují se tyto 
parcely za jeden sou-

za každou další parcelu ........................................ — 20 bor a počítá se základ
ní poplatek jen jednou.

za každý další hektar ........................................... — 15 Při vyhotovování

c) v měřítku 1 : 1440, 1 : 1250, 1 : 1000,
snímků s map celých 
katastrálních území,

za každou další parcelu ......................................... — 20
případně několika sekč- 
ních listů, počítá se zá-

za každý další hektar ........................................... — 50 kladní poplatek pro 
každý sekční list zvlášť,

d) v měřítku 1 : 720 nebo větším, pakliže snímek vztaho
val se nejméně na Va

za každou další parcelu ........................................ — 20 plochy toho kterého ce
lého listu katastrální

za každý další hektar ........................................... 2 20 mapy (plochy omezené 
sekčním rámcem).

C. Náhrada za:
Za vyznačení také

a) upotřebené snímkové plátno, 1 dm2 á ..... — 25 dřívějšího a již neplat
ného stavu ve snímcích

b) upotřebený slabý snímkový papír, 1 dm2 á — 02 uvedených v pol. č. 13,

c) upotřebený silný snímkový papír, 1 dm2 á — 04
nebo za vyhotovení 
snímků s katastrální
mapy podle dřívějšího 
a již neplatného stavu, 
počítá se kromě po
platku podle pol. č. 13 
ještě poplatek podle 
pol. č. 11, lit. b).
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poplatků

Poznámka
*

>o ^ Kč h
1 2 3 4

14. Za opisy nebo výpisy z rejstříků parcel:

a) za titulní stránku ..................................................... 20

K pol. č. 14 a 15.

Za položku počítá se
každé opsané nebo do-

b) za každých 50 položek ........................................... 1 — plněné číslo parcely a 
pozemnostního archu.

15. Za dodatečné doplnění změn v opisech nebo výpisech 
z rejstříků parcel:

Částky čítající méně 
než 50 položek počítají 
se jako plných 50.

za každých 50 změněných položek......................... — 60

16. Za opisy parcelních protokolů s případným sesta- K pol. č. 16 a 17.
vením: Každá opsaná vodo-

a) za titulní stránku ..................................................... — 20
rovná rubrika počítá se 
za jednu položku.

b) včetně jmen a bydliště držitelů pozemků, za 
každých 50 položek . ................................................ 14 —

Částky čítající méně 
než 50 položek počítají 
se jako plných 50.

c) bez jmen a bydliště držitelů pozemků, za
každých 50 položek.................................................. 9 —

17. Za výpisy z parcelních protokolů:

a) za titulní stránku .....................................................

b) .až včetně do 10 položek

— 20

1. včetně jmen a bydliště držitelů pozemků 6 —

za každou další položku................................... — 25

2. bez jmen a bydliště držitelů pozemků . . . 4 —

za každou další položku................................... — 20

18 Za dodatečné doplnění změn v opisech nebo výpisech K pol. č. 18.
■z parcelních protokolů: Za změněnou počítá

a) je-li opis nebo výpis vyhotoven se jmény a
se položka i tehdy, mě- 
ní-li se pouze buď jmé-

loydlištěm držitelů pozemků no majitele, druh po-

1. až včetně do 10 změněných položek .... 6 —

zemku, výměra nebo 
katastrální výtěžek.

2. za každou další změněnou položku.......... 30

b) je-li opis nebo výpis vyhotoven bez jmen a
bydliště držitelů pozemků

1. až včetně do 10 změněných položek .... 4 ____

2. za každou další změněnou položku.......... — 25

19. Za opisy pozemnostních archů, seznamů parifikační K pol. č. 19, 20 a 21.
půdy a seznamů zaplavovaných ploch:

a) za každou titulní stránku ...................................

Základní poplatek
("pol. č. 19, lit. b), č. 20,

20 lit. a) 2., a č. 21, lit. a)]
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Označení vyžádaného předmětu neb© práce

Stano
vená
sazba

poplatků

Kč h

Poznámka

b) až včetně do 10 položek........................................

c) za každou další položku ........................................

d) za zapsání jmen a po případě bydliště kaž
dého spoludržitele .....................................................

20

10

jest počítat! bez rozdí
lu, zdali objednávka 
strany týká se jednoho 
nebo několika pozem- 
nostních archů, pouze 
jedenkráte, avšak pro 
každé katastrální úze
mí zvlášť.

20.
Za výpisy z pozemitostních archů, seznamů parífi- 

kační půdy nebo seznamů zaplavovaných ploch:

a) Jde-li o jednotlivé parcely

Každá vodorovná o- 
psaná nebo doplněná 
rubrika počítá se za 
jednu položku.

1. za titulní stránku..........

2. až včetně do 10 položek

3. za každou další položku

20

20

b) Týká-li se výpis pouze úhrnné výměry a 
celkového katastrálního výtěžku jednoho 
pozemnostního archu, seznamu parifikační 
půdy nebo seznamu zaplavovaných ploch, 
za jeden výpis .................... ....................................... 2 70

21. Za doplnění pozdějších změn v opisech nebo výpisech 
z pozemitostních archů, seznamů parifikační půdy 
nebo seznamů zaplavovaných ploch:

a) až včetně do 5 položek

b) za každou další položku

22.
Za opisy nebo výpisy ze seznamů pozemeostníeh 

archů nebo rejstříků držitelů:

a) za titulní stránku . . .

b) za každých 10 položek

23. Za dodatečné doplnění změn v opisech nebo výpisech 
ze seznamů pozemnostních archů nebo rejstříků 
držitelů:

a) až včetně do 10 změněných položek

b) za každou další změněnou položku .

20

1 —

K poL č. 22 a 23.
Každá vodorovná o- 

psaná nebo doplněná 
rubrika počítá se za 
jednu položku.

10

24. Za opisy nebo výpisy ze záznamů změn:

a) za titulní stránku

b) až včetně do 10 parcel

K pol. č. 24.

4

20
Základem pro výpo

čet poplatku jest sou
čet parcel starého i no
vého stavu.

c) za každou další parcelu 20
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O
Označení vyžádaného předmětu nebo práce

Stano
vená 
sazba 

p oplatím
Poznámka

>o ^ Kč h

1 2 3 4

25. Za srovnávací sestavení o stavu, jaký jest nyní v ka
tastrálních operátech a jaký byl ve starším ope
ráte nebo v jeho části, s udáním starého a nového 
označení parcel neb jejich částí, jmen a bydliště 
držitelů a druhů pozemků, za každých 20 parcel:

a) bez udání výměr........................................................

b) s udáním výměr ........................................................

7

15 —

K pol. č. 25.
Základem pro výpo

čet poplatku jest sou
čet parcel starého a 
nového stavu, částky 
čítající méně než 20 
parcel počítají se jako 
plných 20.

Na Slovensku a v 
Podkarpatské Rusi sta
noví se podle pol. ě. 
25, lit. a), též poplatky 
za vyhotovení průkazu 
o totožnosti pozemků 
srovnávacím sestave
ním parcelních čísel 
katastrálních a po- 
zemnoknižních.

26. Za připojení výměry podle dolnorakouské míry do 
opisů nebo výpisů uvedených v pol. č. 16 až 21, 24 
a 25, lit. b):

za každých 20 položek.................................................. 2 50

K pol. č. 28.
Stejný poplatek jest 

počítati i naopak za 
připojení- míry metrické 
do opisů nebo výpisů 
vyhotovených v dolno
rakouské míře.

27. Náhrada za tiskopisy

upotřebené pro opisy nebo výpisy uvedené pod pol. 
č. 14 až 25,

za každý arch .................................................................... — 40

76.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 21. května 1929,

kterou se opravuje text IV. Dodatkového 

protokolu k československo-polské obchodní 

úmluvě, nadepsaného dne 26. června 1928 a 

uveřejněného ve Sbírce zákonů a nařízení dne 

28. července 1928 pod č. 123.

V' seznamu A IV. Dodatkového protokolu 
k československo-polské obchodní úmluvě,

podepsaného 26. června 1928, vypouští se 
z českého textu saz. č. 76 p. 3: „lékárnické 

nádobí s nápisy, avšak bez ozdob, také s víky 
z obyčejných hmot s výjimkou kovů" slovo 
„také"; z polského textu téhož saz. čísla a 

položky: „naczynia apteczne z napisami, lecz 
bez ozdob, równiež z pokrywkami z materja- 
lów pospolitých, z wyjatkiem metali" vy
pouští se slovo „równiež."

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


