
Sbírka zákonů a nařízení, č. 4. 5

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností 

ze dne 3. ledna 1930 
o paušalování daně z obratu u uhlí.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona 
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., 
o dani z obratu a dani přepychové, a podle 
§ 1 zákona ze dne 20. prosince 1929, č. 181 
Sb. z. a n., ustanovuji v dohodě s ministrem 
průmyslu, obchodu a živností:

(1) Místo daně z obratu podle zák. č. 268/ 
1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. 
z. a n. stanoví se u uhlí (ex saz. čís. 135 cel
ního sazebníku) paušál. Uhlím rozumí se 
veškeré druhy uhlí kamenného a hnědého, 
dále veškeré druhy paliva z nich vyrobeného 
(koks, brikety a j.).

(2) Paušál
1. u uhlí, vytěženého v tuzemsku, se platí 

zpravidla z uhlí a činí 3% úplaty za ně nebo 
jeho ceny. Jestliže však podnikatel dolu vy
těžené uhlí zpracuje na koks, brikety nebo 
jiné palivo z uhlí, platí se paušál z koksu, bri
ket nebo jiného paliva z uhlí, a paušál činí

u koksu 214%,
u briket 21/2% a
u jiného paliva 3% 

úplaty za ně nebo jejich ceny;
2. při dovozu uhlí z ciziny činí:
a) u hnědého uhlí 50 h z 1 q hrubé váhy,
b) u uhelných splašků (kalů) 10 h z 1 q 

hrubé váhy,
c) u koksu 1-20 Kč z 1 q hrubé váhy,
d) u koksového prachu 40 h z 1 q hrubé 

váhy,
e) u antracitu 1-60 Kč z 1 q hrubé váhy a
f) u všeho ostatního uhlí 70 h z 1 q hrubé 

váhy.
(3) Po dobu platnosti této vyhlášky ne

podléhá dani převod uhlí mezi závody téhož 
podniku a mezi závody nebo podniky téhož 
majetnika, jakož i vlastní spotřeba, záležející 
ve vzetí uhlí k účelům, uvedeným v §u 7 zá
kona ze dne 21. prosince 1923, č. 1. Sb. z. a n. 
z roku 1924, o dani z uhlí.

(4) Paušál u uhlí, vytěženého v tuzemsku, 
jakož i u veškerých druhů paliva (koksu, bri
ket a j.), vyrobených z uhlí, vytěženého v tu

4. zemsku, jest povinen platiti podnikatel dolu, 
a to obvyklým způsobem v zákonných čtvrt
letních lhůtách příslušnému bernímu úřadu 
(čl. 33 vládního nařízení ze dne 4. července 
1924, č. 156 Sb. z. a n., ve znění vládního na
řízení ze dne 22. prosince 1926, č. 247 Sb. 
z. a n.).

(s) Paušál u uhlí, dováženého z ciziny, jest 
povinen platiti poplatník (§ 8, odst. 2., celního 
zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb. z. 
a n.) jako součást Celní pohledávky, a to ob
vyklým způsobem celnímu úřadu hned při cel
ním projednání zboží.

(6) Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 
31 vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. 
nař. c. 247/1926 Sb. z. a n.; tamtéž uvedeným 
úřadům přísluší rozhodovat! o daňové povin
nosti a o stížnostech.

(7) Paušál se vymáhá způsobem, stanove
ným v §u 23, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb, z. 
a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.

(8) Paušálem jest kryta daň z obratu 
z veškerých dodávek (též vlastní spotřeby) 
shora uvedeného zboží, provedených po 31. 
prosinci 1929. Tento paušál se nevztahuje na 
dřevěné uhlí, pro které platí zvláštní paušál, 
dále pak na rašelinu a rašelinové uhlí, jichž 
dodávky podléhají pravidelné dani z obratu.

(9) Ze zboží, vyvezeného do ciziny, nejsou 
výrobci povinni platiti paušál, prokáží-li jeho 
vývoz způsobem, stanoveným v čl. 2. nebo 11. 
vl. nař. č. 156/1924 Sb. z. a n. ve znění vl. 
nař. č. 247/1926 Sb. z. a n.

(10) Po dobu platnosti této vyhlášky nemají 
tuzemští podnikatelé při vývozu shora uvede
ného zboží nárok na vrácení daně podle §u 22, 
odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění 
zák. č. 246/1926 Sb. z. a n.

(11) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. 
č. 246/1926 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 156/1924 
Sb. z. a n. ve znění vl. nař. č. 247/1926 Sb. z. 
a n., a pokud jde o paušál, vybíraný při do
vozu, obdobně také ustanovení hlavy III. a V. 
zák. č. 114/1927 Sb. z. a n. a k nim se vztahu
jící ustanovení vládního nařízení ze dne 13. 
prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n.

(12) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
dou u podnikatelů na skladě, budou při do
dávkách podléhati pravidelné dani z obratu, a 
to i tehdy, když bylo toto zboží u výrobce nebo 
při dovozu už zdaněno paušálem.
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(13) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1930. 'Dnem 31. prosince 1929 pozbý
vají platnosti ustanovení ministra financí ze 
dne 8. ledna 1922, č. 129512/21, a ze dne 4. 
ledna 1923, č. 1521, vyhlášená v úředním listě 
republiky československé ze dne 17. ledna 1922, 
č. 13 a že dne 11. ledna 1923, č. 7, a prodlou
žená vyhláškou ministra financí ze dne 5. 
ledna 1924, č. 13 Sb. z. a n.

Dr. Engliš v. r.

5.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 24. prosince 1929

o přístupu československé republiky k I. 
úmluvě II. Haagské mírové konference ze dne
18. října 1907 o smírném vyřizování mezi

národních sporů.

Notami ministra zahraničních věcí česko
slovenské republiky ze dne 16. července 1920 
a československého vyslanectví v Haagu ze 
dne 13. záři 1920 byl vládě království Nizo
zemského notifikován úmysl československé 
republiky přistoupiti k I. úmluvě II. Haagské 
mírové konference o smírném vyřizování me
zinárodních sporů, podepsané dne 18. října 
1907 v Haagu mezi Německem, Spojenými

státy severoamerickými, Argentinou, Rakous- 
sko-Uherskem, Belgií, Bolivií, Spojenými 
státy Brasilskými, Bulharskem, Chilí, Čínou, 
Kolumbií, Kubou, Dánskem, republikou Domi
nikánskou, Ekuadorem, Španělskem, Francií, 
Velkou Britanií a Irskem, Řeckem, Quatema- 
lou, Haiti, Itálií, Japonskem, Lucemburskem, 
Mexikem, černou Horou, Norskem, Panamou, 
Paraguayem, Nizozemskem, Peru, Persií, 
Portugalskem, Rumunskem, Ruskem, Salva
dorem, Srbskem, Siamem, švédském, Švýcar
skem, Tureckem, Uruguayem a Venezuelou, 
vyhlášené v rakouském říšském zákoníku z r. 
1913 pod č. 177 a ve Sbírce zákonův uher
ských z r. 1913 zák. ČL XLIII.

Nizozemské ministerstvo zahraničních věcí 
notou ze dne 12. června 1922 notifikovalo 
souhlas smluvních mocností s přístupem čes
koslovenské republiky a tímže dnem nabyl 
přístup ten mezinárodní působnosti.

Vyhlašuje se s tím, že úmluvou jsou vázány 
tyto státy: Československo, Německo/Spojené 
státy severoamerické, Rakousko, Belgie, Boli
vie, Brasilie, Čína, Kuba, Dánsko, Španělsko, 
Finsko, Francie, Guatemala, Haiti, Japonsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Nicaragua, 
Norsko, Panama, Nizozemsko, Polsko, Portu
galsko, (Rumunsko, Rusko, Salvador, Siam, 
Švédsko a švýcarsko.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


