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Financování obcí za 1. republiky a protektorátu 
 

Když v 19. století vznikla obecní samospráva, předpokládalo se, že chod obcí zajistí 
jednak výnosy z vlastního majetku, jednak přirážky k přímým státním daním. Řada obcí 
měla jen skromný majetek, s výnosem z něj se nedalo příliš počítat. Obecní zastupitelstva 
proto schvalovala přirážky k přímým daním k pokrytí plánovaných schodků rozpočtu. 
Rozpočet i výše přirážky podléhaly potvrzení nadřízeného politického úřadu. Výše přirážky 
postupně narůstala, zatímco v počátku se pohybovala v desítkách procent, za první 
republiky již běžně ve stovkách procent. V roce 1935 byly stanoveny maximální výše 
přirážek, a pokud obec nedokázala pokrýt nutné výdaje ze svých příjmů včetně 
schválených přirážek, mohla požádat o příspěvek ze zemských prostředků. Schválení 
příspěvku však bylo obvykle podmíněno tím, že obec využila všech možností získat příjmy, 
k nimž patřily rovněž obecní dávky a přirážky. Pokud obec nechtěla zavést některou dávku 
či přirážku, uzavírala si tím cestu k zemskému příspěvku. Problém s výší přirážek 
a vybíráním obecních dávek a poplatků byl i jeden z hlavních důvodů pro rozpuštění 
hostivického obecního zastupitelstva v roce 1937. Některé obecní dávky a poplatky pak 
bez ohledu na přání hostivických občanů zavedl vládní komisař dosazený kladenským 
obecním úřadem. 

 
Obecní dávku či poplatek mohlo zavést obecní zastupitelstvo, které zároveň 

schvalovalo pravidla pro jejich vybírání podle závazného vzoru. Zavedení dávky či poplatku 
podléhalo schválení zemského úřadu, o něž mohla obec požádat jen prostřednictvím 
okresního úřadu (obec v té době musela až na výjimky s vyššími úřady komunikovat jen 
prostřednictvím okresního úřadu). Schvalování tak bylo poněkud zdlouhavé a navíc takové 
schválení platilo jen tři roky, poté musela obec dávky a poplatky schválit znovu a požádat 
o další schválení zemského úřadu. 

 
V současné době se uvedenému postupu blíží místní poplatky, které může obec 

zavést obecně závaznou vyhláškou. Vyhláška však nepodléhá potvrzení některým vyšším 
úřadem, ale pouze následnému dozoru ze strany ministerstva vnitra, které je oprávněno 
kontrolovat pouze to, zda vyhláška nepřekračuje zákonná zmocnění k jejímu vydání. 
Naproti tomu poplatky za činnost úřadu jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích 
a obec je vybírá automaticky ve stanovené výši. 

 
Ve Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno jsou dochovány 

doklady o zavedení obecních dávek a poplatků a o jejich vybírání. Nejúplněji jsou pravidla 
pro vybírání obecních dávek a poplatků v Hostivici zachována z let 1939 a 1940, psaná 
v jednotné úpravě na psacím stroji, která se významně neliší od starších pravidel 
vyplňovaných obvykle ručně do předtištěných formulářů. Z let 1939 až 1940 nejsou 
k dispozici nová pravidla pro poplatky za zvěropolicejní prohlídky dobytka, poplatky za 
používání veřejného obecního statku (místa) a hřbitovní poplatky. Pravidla z let 1939 
a 1940 doplněná na konci o pravidla vyjmenovaných poplatků z let 1936 a 1937 jsou 
obsahem tohoto svazku Pramenů k hostivické historii, v úvodu je ještě doplněn přehled 
o výběru dávek a poplatků v letech 1936 až 1938. Do svazku nejsou zařazeny všechny 
dokumenty týkající se obecních dávek a poplatků v Hostivici z uvedeného fondu, ale výběr 
umožňuje udělat si slušnou představu o tehdejších zvyklostech v této oblasti obecní 
samosprávy. 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, list 180 

 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 

Výkaz 
v obci zavedených a vybíraných obecních dávek a poplatků. 

 

Poplatky – dávka Povolovací výnos 
Výše 
sazeb 

Výnos za poslední 3 roky 

1936 1937 1938 

za úřední úkony čj. 10775/36-odd.5  
ze 17/2 1937 

dle 
pravidel 114,–– 413,40 640,05 

za dobrovol. pro-
půjč. dom. práva 

čj. 10783/36-odd.5 
ze 17/2 1937 –"– – 100,–– – 

z elektr. energie čj. 10778/36-odd.5 
ze 17/2 1937 –"– 1.750,–– 5.452,70 2.136,90 

z nápojů čj. 10781/36-odd.5 
ze 17/2 1937 

–"– 15.430,80 27.365,50 26.523,80 

z použ. místností čj. 7415/37-odd.5a 
ze 24/11 1937 –"– – 18643,10 35598,40 

za používání  
veř. statku (místa) 

čj. 11593/37-odd.5b 
z 19/5 1937 

–"– 267,50 234,–– 338,–– 

ze psů 
čj. 10774/36-odd 5 
ze 17/2 1937 –"– 2.235,–– 2.253,–– 2.479,–– 

ze zvěropolic. 
prohl. dobytka 

čj. 14559/37-odd.5b 
z 9/12 1937 

–"– – – 3.307,–– 

z přechodného 
ubytování 

čj. 10782/36-odd.5 
ze 17/2 1937 –"– – 35,–– 26,25 

stavební čj. 11594/37-odd.5b 
z 5/5 1937 –"– 1.704,–– 5.665,90 10.096,10 

ze hry v karty 
čj. 10777/36-odd.5 
ze 17/2 1937 –"– 972,50 930,–– 959,–– 

hřbitovní čj. 781/38-odd.5b 
z 22/6 1938 –"– 4.462,–– 2.955,–– 13.255,–– 

z návěští 
čj. 10773/36-odd.5 
ze 17.2.1937 –"– 351,20 1.195,15 2.170,85 

z masa čj. 10779/36-odd.5 
ze 17.2.1937 –"– 3.139,75 3.480,95 4.210,15 

   30.426,75 68.723,70 101.740,95 
 

Starosta obce:  
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 213 až 217 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky 
z přechodného ubytování. 
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Pravidla  

pro vybírání obecní dávky z přechodného ubytování 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 10. ledna 1940 (výnos zemského 
úřadu v Praze ze dne 10. ledna 1940, č. j. 1881/1 ai 38-odd.5a) podle ustanovení § 38 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla 
ode dne 1. února 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka z přechodného ubytování 
podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Dávku jest povinen platiti každý, kdo po živnostensku nebo za účelem zisku vůbec 

pronajímá k přechodnému ubytování obytné místnosti ať v celku, ať v částech (jednotlivá 
lůžka). 

Pobyt jest přechodný, netrvá-li nepřetržitě déle než 3 měsíce. Při pronájmu 
provozovaném po živnostensku, délka pobytu nerozhoduje. 
 

§ 2. 
Dávka činí 10 % úplaty, docílené pronájmem. 
Do úplaty se nepočítá poplatek za světlo, otop, posluhu, jakož i daň z obratu nebo 

přepychová, pokud jsou zahrnuty v ceně pronájmu. 
Byla-li sazba sjednána úhrnnou sazbou za používání pronajaté místnosti (její části) se 

zařízením i za stravu a za ostatní výhody (světlo, otop, posluha), odpočítává se z celkové 
úplaty za stravu nejvýše 50 % při stravě celodenní; při částečném stravování se sráží 
nejvýše 20 % na oběd nebo večeři, po 5 % na snídaně nebo svačiny; dalších 10 % může 
se sraziti za výhody ostatní. 
 

§ 3. 
S podmínkou, že vzájemnost jest zaručena a že nejsou příslušníky Protektorátu 

Čechy a Morava, jsou od dávky osvobozeny osoby, jimž podle mezinárodního práva přísluší 
právo exterritoriality, konsulové z povolání a osoby jim na roveň postavené. Od dávky jest 
dále osvobozen pronájem místností a jich součástí státním, zemským, župním, okresním 
a obecním úředníkům a zřízencům a vojenským gážistům při služebních cestách, vojsku 
a četnictvu po čas vojenského nebo služebního ubytování, studujícím bydlícím přechodně 
v místě za účelem návštěvy škol neb dalšího vzdělání, pronájem místností nebo jich 
součástí v t. zv. svobodárnách a konečně pronájem, při němž úplata za den a osobu 
nepřesahuje 2,– K. 

Rovněž neplatí se dávka při pobytu v ústavu léčebném (nemocnici, sanatoriích 
a pod.) za účelem léčení nebo doprovodu osoby v ústavě léčené. 

Při podnicích, zabývajících se přechováváním cizinců po živnostensku, jest pronajíma-
jící povinen sestaviti a obecnímu úřadu předkládati ve lhůtách 14 denních výkazy o prona-
jatých místnostech nebo jejich součástek. 

Ve výkaze jest udati počet všech nájemních případů za minulé období, výše každé 
sjednané úplaty a výpočet dávky z úplaty té plynoucí. Současně s předložením výkazu jest 
zaplatiti dávku v něm vypočtenou obecní pokladně. 

Za uplynulé 14 denní období podávati jest výkazy nejdéle do 3 dnů. 
Obecní radě náleží stanoviti bližší předpisy o zevnější úpravě výkazů a vydati je 

pronajímatelům za náhradu výloh. 
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Při pronájmu součástí bytů soukromých pro přechodný pobyt jest pronajímatel 

povinen ohlásiti obecnímu úřadu každý případ pronájmu do 3 dnů po jeho sjednání na 
tiskopise, obsahujícím označení osoby nájemce, pronajaté součásti bytu, výši sjednané 
úplaty a výpočet dávky. Také tento tiskopis vydá obec pronajímajícímu za náhradu výloh. 
Při ohlášení pronájmu zapraví pronajímatel zároveň dávku obecní pokladně za celou dobu 
nájemní; je-li smluvena nájemní doba delší jednoho měsíce, jest dávku platiti vždy 
měsíčně předem. 

V živnostenských podnicích má se dostaviti nájemci, který pronajímateli dávku nahra-
dil, od pronajímatele písemné potvrzení, že dávku zaplatil, v jaké výši, za kterou dobu a za 
který předmět nájemní (číslo pokoje). 

V každé místnosti, která jest předmětem pronájmu, jest vyznačiti výši úplaty rozhod-
né pro vyměření dávky (§ 2) na nápadném místě zřetelným způsobem. 

Obecní rada jest oprávněna v jednotlivých případech dávku paušalovati. 
 

§ 5. 
Obecní rada má právo kdykoliv se přesvědčiti svými orgány, které k tomu účelu 

stanoví a opatří přiměřenou legitimací, o správnosti podaných výkazů a ohlášek, zejména 
také nahlížeti do záznamů, které pronajímatel jest povinen vésti na základě předpisů poli-
cejních, obchodních a pod. 
 

§ 6. 
Obecní radě jest vyhrazeno, shledá-li, že se za světlo, otop, posluhu nebo jiné výho-

dy stanoví nepřiměřené odpočitatelné položky (úplaty), nebo shledá-li v udáních pronají-
matelových, zejména z výpočtu dávky, vyměřiti dávku platebním rozkazem. 

Proti platebnímu rozkazu může pronajímatel podati odvolání k obecnímu zastupitel-
stvu do 14 dnů po doručení. O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo, z jehož rozhodnu-
tí se lze odvolati k okresnímu úřadu v Kladně. Rozhodnutí tohoto jest konečné. 

Odvolání nemá účinku odkládacího. 
 

§ 7. 
Nepředloží-li pronajímatel včas předepsaného výkazu, nebo neohlásí-li pronajímatel 

soukromého bytu včas pronájem, může obecní rada dle svého volného uvážení dávku na 
základě pomůcek po ruce jsoucích předepsati. 

Ustanovení § 6 platí tu obdobně. 
 

§ 8. 
Kdo vědomě a s úmyslem, aby docíleno bylo nižší výměry dávky, učiní nesprávná 

udání, pokud se nejedná o činy spadající do pravomoci řádných soudů, bude, pokud se 
nejedná o činy spadající pro pravomoci řádných soudů, potrestán příslušným finančním 
úřadem (§ 43 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.) peněžitou pokutou od 
2 do 100 K. 

Kdo jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, bude potrestán pořád-
kovou pokutou od 2 do 20 K, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 9. 
O promlčení dávky platí táž ustanovení jako o promlčení daní přímých. 
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§ 10. 

Z částek dávky, které nebyly včas zapraveny, platiti jest 6 %ní úroky z prodlení, činí-
li dávka za jedno platební období (§ 4) aspoň 50 K. 
 

§ 11. 
Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. 
O přípustnosti exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 

zákona čís. 76/1927 Sb. z. a n. 
 

§ 12. 
Výtěžku dávky užíti jest k částečné úhradě rozpočtového schodku. 

 
 
Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1939. 

 
V Hostivici, dne 15. listopadu 1939. 

 
Starosta obce:  
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 223 až 231 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky z masa. 
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Pravidla  

pro vybírání obecní dávky z masa. 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 10. ledna 1940 (výnos zemského 
úřadu v Praze ze dne 10. ledna 1940, č.j. 1880/1 ai 38-odd.5a) podle ustanovení § 38 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla 
ode dne 1. února 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka z masa podle těchto 
pravidel: 
 

§ 1. 
Dávka z masa vybírá se z veškerého masa, které podle §§ 1. a 5. zákona ze dne 

14. dubna 1920, čís. 262 Sb. z. a n. podléhá státní dani z masa. 
 

§ 2. 
Dávka se vyměřuje a vybírá jako státní daň z masa buď dle váhy nebo z kusu.  
Sazby dávky z masa jsou: 
I. Dávka dle váhy: 

1) Dávka z masa činí 5 h z 1 kg. 
2) Zapravuje-li se dávka ze živých zvířat, sráží se u koní a mulů polovina, 

u hovězího, skopového a kozího dobytka jedna třetina, u telat a hříbat (do 85 kg živé 
váhy) a oslů jedna pětina a u vepřového dobytka jedna desetina. 

3) Zapravuje-li se dávka ze zabitých telat a hříbat do 70 kg mrtvé váhy a ze 
zabitého skopového a kozího dobytka, vesměs v kůži, sráží se jedna desetina. 

4) Z masa připraveného a z masných výrobků činí dávka 10 h z 1 kg. 
II. Dávka z kusu činí: 

1) Z dobytka hovězího (býci, voli, krávy, bůvoli, mladý dobytek): 
do 180 kg živé váhy K 6,–– 
do 400 kg živé váhy K 12,–– 
přes 400 kg živé váhy K 20,–– 

2) Z koní a mulů do 400 kg živé váhy K 6,–– 
přes 400 kg živé váhy K 12,–– 

3) Z telat a hříbat do 80 kg živé váhy neb 70 kg mrtvé váhy K 3,–– 
4) Z dobytka skopového a kozího a to:  

a) ovcí, beranům skopců a kozlů K 1,50 
b) jehňat do 10 kg živé váhy nebo 8 kg mrtvé váhy K –,50 
c) kůzlat do 10 kg živé váhy nebo 8 kg mrtvé váhy K –,20 

5) Z dobytka vepřového: 
a) do 10 kg živé váhy neb 8 kg mrtvé váhy K –,50 
b) do 20 kg živé váhy neb 18 kg mrtvé váhy K –,70 
c) do 80 kg živé váhy neb 70 kg mrtvé váhy K 3,–– 
d) do 150 kg živé váhy neb 130 kg mrtvé váhy K 6,–– 
e) přes 150 kg živé váhy neb 130 kg mrtvé váhy K 9,–– 

 
§ 3. 

Zapraviti dávku jsou povinni: 
1) kdo v obvodu obce dobytek poráží neb porážeti dávají, 
2) kdo maso do obce dopravují nebo dopraviti dávají. 
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§ 4. 

Dávka vybírá se přímo z každé porážky nebo z každé zásilky (dopravy). Výjimkou se 
nevybírá dávka, dopravuje-li se do obce maso nebo výrobky z masa ve váze nejvýše 5 kg. 
Výhoda tato nevztahuje se na ty, kdo po živnostensku konají porážku dobytka nebo maso 
prodávají nebo zpracovávají. 
 

§ 5. 
Obec jest oprávněna dávku buď: 

a) vybírati vlastními orgány, které k tomu obecní zastupitelstvo určí, nebo 
b) ji na jeden rok paušalovati v dohodě s osobami dávkou povinnými. 

Rozhodnutí o výši paušálu a podmínkách paušalování přísluší obecnímu zastupitelstvu 
po slyšení finanční komise. Usnesení schvaluje okresní úřad (§ 48 cit. zákona), jemuž jest 
předložiti všechny údaje o pravděpodobném výnosu dávky. 
 

§ 6. 
Dávka jest splatna: 

1) při porážkách: 
a) platí-li se dávka z kusu, před porážkou, 
b) platí-li se dávka podle váhy, jakmile byla zjištěna váha porážkou získaného 

masa, vždy však dříve, než bylo uloženo do chladíren, nebo jinak odstraněno 
z místností jatečních; 

2) dopravuje-li se do obce maso odjinud, před jeho uložením nebo dopravením do 
živnostenské provozovny. 
Obec jest oprávněna naříditi, aby váha masa do obce odjinud dovezeného byla 

zjištěna na jatkách nebo na obecní váze. 
 

§ 7. 
Nejpozději se zapravením dávky má ohlásiti platitel u obecního úřadu ústně nebo 

písemně na předepsaných tiskopisech: 
1) jméno toho, kdo jest povinen dávku platiti, 
2) úkon (porážku, dovoz odjinud), který zakládá povinnost k dávce, 
3) kdy a kde se tento úkon má provésti a  
4) druh a množství dobytka a masa. 
 

§ 8. 
Dávka platí se u pokladny obecního úřadu. 
O zaplacení dávky vydá se poplatníku v každém případě stvrzenka, která obsahujž: 

datum přihlášky, úkon zakládající povinnost k dávce a den jeho provedení, druh a množ-
ství dobytka a masa (masných výrobků) dávce podrobeného, obnos zaplacené dávky, den 
platby a kde tato súčtována. 

Učiní-li se přihláška před splatností dávky (§ 6), jest potvrzení o učiněné přihlášce při 
placení dávky předložiti. 

 
§ 9. 

Zjistí-li se hned po vykonané porážce zdravotní prohlídkou, že maso nebo část jeho 
není způsobilá k lidskému požívání, vrátí obec dávku za toto nepoživatelné množství masa 
dle těchto zásad: 
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Byla-li dávka z porážky zapravena dle váhy, nebo byla-li sice zapravena z kusu, 

obnáší-li však nejméně tolik, kolik odpovídá váze po porážce zjištěné, vrátí se dávka plnou 
částkou, připadající na maso k lidskému požívání nezpůsobilé. Byla-li však dávka 
zapravena z kusu a obnáší-li méně než činí dávka vypadající dle váhy po porážce zjištěné, 
zmenšuje se částka, která má býti za maso k lidskému požívání nezpůsobilého vrácena, 
o tento rozdíl. 
 

§ 10. 
Porážky, které se konají z nařízení úředního, aby bylo čeleno nákazám dobytčím, není 

třeba napřed ohlašovati a dávku z nich zapravovati, porážky takové nutno však stranou, 
které poražený dobytek patří, nebo které byl nákazovou komisí ponechán, ohlásiti během 
následujícího všedního dne po vykonané porážce, vždy však dříve ještě, než i jen část 
masa k lidskému požívání způsobilého byla odstraněna z místnosti, kde porážka byla 
konána; zároveň s ohláškou nutno, s uvedením řečeného úředního rozkazu, zapraviti 
dávku z onoho masa, které jest k lidskému požívání způsobilé. 

Bylo-li poražené zvíře nákazovou komisí buď prodáno k zpeněžení nebo ponecháno 
vlastníkovi, přechází povinnost ohlásiti porážku a zapravovati dávku z masa na dotčenou 
z těchto osob. 

Na požádání obecních orgánů, pověřených vybíráním a kontrolou dávky z masa, musí 
strana předložiti úřední rozkaz k nahlédnutí. 
 

§ 11. 
Musí-li býti vykonána nutná porážka dobytka v době, kdy předběžné zapravení dávky 

není možné, může býti dávka zapravena s udáním důvodu během 24 hodin po porážce; 
lhůta tato se počítá podle doby, kdy úřad oprávněný přijímati dávku, jest otevřen; na 
požádání obecních orgánů, pověřených vybíráním a kontrolou dávky z masa, musí býti 
okolnost, že šlo o nutnou porážku, věrohodně prokázána. 
 

§ 12. 
Živnostník, který porážku vykonává pro někoho jiného, jest povinen, vyjímaje případy 

v § 10 označené, přesvědčiti se o tom, že dávka byla správně zapravena, a potvrditi svým 
podpisem platební stvrzenku. 

Živnostník tento ručí za dávku nebo případné nedoplatky i s pokutou a to i tenkráte, 
dá-li vykonati porážku svým zřízencem. 

Stejné závazky mají podnikatelé veřejných jatek co do všech porážek v těchto 
jatkách kýmkoli konaných. 
 

§ 13. 
Maso, které se má z obce vyvésti nebo které se obcí prováží, nutno ohlásiti a dávku 

z něho zapraviti podle předpisů uvedených v §§ 6 až 8. 
Je-li postaráno dodatečnou kontrolou o to, že se poražený dobytek nebo maso 

určené k provozu nebo vývozu skutečně z obce vyveze, může obec na základě usnesení 
obecního zastupitelstva od vybírání dávky v těchto případech upustiti. 
 

§ 14. 
Zaplacená dávka vrátí se při vývozu masa z obce, avšak pouze tehdy, nejde-li 

o dávku paušalovanou a vyváží-li se buď zvířata celá, nebo maso najednou ve váze aspoň 
25 kg.  
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Poráží-li se zvířata v místě za účelem živnostenského zpracování masa a platí-li se 

dávka z masa podle váhy (§ 2., I. – nikoliv z kusu), vrátí se dávka za vyvezené masné 
výrobky nebo maso nepřipravované podle jich skutečné váhy ve výši 50 % dávky z masa 
v § 2,., I. č. 1 a to pouze tehdy, vyváží-li se najednou aspoň 25 kg masných výrobků nebo 
masa nepřipravovaného. 

Vývoz jest předem ohlásiti na předepsaném formuláři u obecního úřadu, načež se 
vydá straně vývozní list. 

Tento obsahujž: jméno zapisovatelovo, způsob zaslání, druh a váhu vyvezeného 
masa (masných výrobků), jméno a bydliště příjemcovo a dobu vývozu. 

Obecní úřad jest oprávněn nejdéle do 1 hodiny po došlém oznámení se o správnosti 
údajů přesvědčiti. Neučiní-li tak v této době, platí údaje ke vrácení dávky učiněné za 
prokázány. 

Vyveze-li poplatník zásilku bez oznámení nebo dříve, než projde lhůta k přehlídce, 
nemá nároku na vrácení dávky. 

Při zásilkách poštou nebo drahou činí potvrzení pošty nebo dráhy doklad o správném 
vývozu. 

Maso a masné výrobky k vývozu ohlášené musí býti nejdéle do 24 hodin vyvezeny. 
 

§ 15. 
Osoby, které k účelům živnostenským v obvodu obce dobytek porážejí nebo maso 

(výrobky z masa) do obce dovážejí, jsou povinny obci udati místnosti, ve kterých maso 
(masné výrobky) dávce podrobené přechovávají, místnosti tyto zevně označiti a nesmějí 
do nich zamezovati přístupu orgánů, kteří obcí ke kontrole dávky jsou určeni. 
 

§ 16. 
Orgánové obcí k tomu ustanovení mají právo přesvědčovati se o správnosti údajů, 

učiněných osobami dávkou povinnými za účelem vyměření dávky, jmenovitě o druhu 
a množství masa (masných výrobků) dávce podléhajícího a k tomu konci i vstoupiti do 
místností, ve kterých se maso (výrobky z masa) dávce podrobené přechovává. 
 

§ 17. 
K témuž účelu jsou jatky (veřejné i soukromé) kdykoliv přístupny orgánům pověře-

ným vybíráním a kontrolou obecní dávky z masa. 
Tito orgánové mají též právo nahlížeti do zápisů o porážkách (jateční protokoly) 

a o dovozu a vůbec do všech zápisů a listin, týkajících se dobytka a masa na jatky 
dopravovaného. 
 

§ 18. 
Obec jest oprávněna, má-li odůvodněnou domněnku, že ustanovení pravidel 

k zajištění dávky nestačí, uvaliti na jednotlivé podnikatele masných živností (§ 20 zákona 
ze dne 14. dubna 1920, čís. 262 Sb. z. a n.) zostřený dozor, spočívající v tom, že se 
jmenovaným uloží povinnost, aby ohlašovali v určité lhůtě napřed každý přírůstek a úbytek 
v počtu dobytka, dále každou porážku i každý odběr masa a aby buď konali o těchto 
ohláškách zevrubné zápisy na zvláštním tiskopisu nebo je dali zapisovateli od dozorčích 
orgánů. 

Zostřený dozor může se naříditi jen na základě usnesení obecního zastupitelstva. 
O zostřeném dozoru platí ustanovení §§ 18 až 21 nařízení vlády ze dne 26. dubna 

1920, čís. 263 Sb. z. a n. obdobně. 
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§ 19. 

Kdo vědomě a s úmyslem vyhnouti se placení dávky odstraní maso z místností 
jatečních dříve, než byla dávka zapravena (při přihláškách mimo jatky neučiní oznámení 
o zamýšlené porážce) nebo neučiní předepsané ohlášení při dopravě, nebo kdo maso 
ohlášené k průvozu nebo vývozu v obvodu obce uloží nebo někomu odevzdá, bude 
potrestán, pokud nejde o činy spadající do pravomoci řádných soudů, příslušným 
finančním úřadem (§ 43 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.) peněžitou 
pokutou od 2 do 100 K. 

Kdo se zmíněných přestupků dopustí bez úmyslu vyhnouti se placení dávky nebo 
jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, např. neoznačí místnosti pro 
uschování masa určených, ztěžuje kontrolu oprávněných orgánů, bude potrestán pořád-
kovou pokutou od 2 do 20 K, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 20. 
Proti vyměření dávky, jakož i proti rozhodnutí o vrácení o dávky podati lze odvolání 

u obecního úřadu do 14 dnů, počínajíc dnem, jenž následuje po dni vyrozumění. O odvo-
lání rozhoduje obecní zastupitelstvo. 

Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, 
jehož rozhodnutí jest konečné. 

Odvolání nemá odkladného účinku. 
 

§ 21. 
O promlčení dávky platí táž ustanovení jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 22. 

Z částek dávky, které nebyly včas zapraveny, platiti jest 6%ní úroky z prodlení, činí-li 
dávka v tom kterém jednotlivém případě vyměřená aspoň 50 K. 
 

§ 23. 
Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 

exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 24. 
Výnosu dávky upotřebí se k úhradě rozpočtového schodku. 

 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1938. 
 

V Hostivici, dne 12. listopadu 1939. 
 

Starosta obce: 
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 237 až 240 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky ze spotřeby 
elektrické energie k účelům osvětlovacím. 
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Pravidla 

pro vybírání obecní dávky ze spotřeby elektrické energie k účelům 
osvětlovacím. 

 
Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 10. ledna 1940 (výnos zemského 

úřadu v Praze ze dne 10. ledna 1940, č.j. 1879/1 z r. 1938-odd.5a) podle ustanovení § 38 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla 
ode dne 5. února 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka ze spotřeby elektrické 
energie k účelům osvětlovacím podle těchto pravidel: 

 
§ 1. 

Každý, kdo jakkoli používá elektrické energie v obvodu obce Hostivice k účelům 
osvětlovacím, je povinen platiti obecní dávku ze spotřeby elektrické energie, která činí 
10 (deset) haléřů za každou kW hodinu elektrické energie. 
 

§ 2. 
Od dávky jsou osvobozeny: 
1) S podmínkou, že vzájemnost jest zaručena a že nejsou příslušníky Protektorátu 

Čechy a Morava, osoby, jimž podle práva mezinárodního přísluší právo exterritoriality, 
konsulové z povolání a osoby jim na roveň postavené. Osvobození toto platí pro 
elektrickou energii spotřebovanou k účelům osvětlovacím jak v místnostech úředních, tak 
i v bytech soukromých, pokud se skutečná potřeba dá spolehlivě zjistiti. 

2) Stát, země, župa, okres, obec, jakož i ústavy a fondy jimi spravované a doto-
vané. 
 

§ 3. 
Kdo provozuje živnostenský nebo průmyslový závod a sám vyrábí pro svou spotřebu 

elektrickou energii k osvětlování, je povinen na vlastní svůj náklad postaviti si úředně 
cejchované měřící přístroje k měření této spotřeby a připustiti, aby tyto přístroje mohly 
býti obecními úředními orgány kdykoli přezkoušeny. 

Poplatníci tito jsou povinni podati obecnímu úřadu k jeho žádosti přesně a podle 
pravdy, písemně nebo ústně veškerá potřebná vysvětlení o výrobě a spotřebě elektrické 
energie k osvětlení. Obecní úřad má právo úředními orgány tím pověřenými se přesvědčiti, 
zda údaje strany jsou správné. Pokud by strany ve lhůtě, jež jim k tomu účelu bude 
obecním úřadem dána, cejchovaných měřicích přístrojů nepostavily, může obecní úřad 
postavení přístrojů těch sám opatřiti a to na účet a nebezpečí strany. Udržování měřících 
přístrojů náleží stranám. 

Objeví-li se nějaké nedostatky, jež souvisely by s chybou měřících přístrojů, platí 
analogicky pro případy takové usnesení platná pro obecní elektrárnu nebo ustanovení 
všeužitečného elektrického podniku, zásobujícího obec. 

Pro živnostenské a průmyslové závody, které samy pro svou potřebu vyrábějí 
elektrickou energii k osvětlování nebo odebírají elektřinu od všeužitečného podniku 
elektrického a platí dávku podle množství zjištěného řádně cejchovanými měřícími přístroji, 
snižuje se sazba dávky (§ 1) na polovici. 

Činí-li opatření měřících přístrojů zvláštní nesnáze, může býti usnesením obecního 
zastupitelstva dávka po dohodě s držitelem takového závodu na dobu jednoho roku pauša-
lována. Příslušná smlouva musí obsahovati vedle podrobných podmínek paušalování též 
potřebné údaje, svědčící o přiměřenosti sjednaného paušálu, jmenovitě počet a druh lamp, 
průměrnou dobu svícení v jednotlivých obdobích ročních atd. 
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§ 4. 

Snižuje-li se při zvýšeném odběru elektrické energie z obecní elektrárny nebo od vše-
užitečného podniku elektrického nebo podle příslušných pravidel o odběru elektrické 
energie cena těchto, snižuje se stejným poměrem i sazba dávky. Tato sleva nesmí však 
činiti nikdy více než 50 % dávky. 
 

§ 5. 
Obecní dávka ze potřeby elektrické energie k účelům osvětlovacím, která není pauša-

lována, jest splatná měsíčně pozadu, a to: 
1) u odběratelů elektrické energie z obecní elektrárny zároveň s účtem za 

spotřebovanou elektrickou energii, 
2) u poplatníků, kteří spotřebují ve vlastním závodě vyrobenou elektrickou energii, 

do 14 dnů po projití měsíce spotřeby, 
3) u odběratelů elektrické energie z jiné, nikoli vlastní elektrárny, v době a za 

podmínek, které určí obec. 
V případech odst. 1, čís. 1 jest obecní elektrárna povinna obnos dávky v účtu zvláště 

vyznačiti. V případech odst. 1, čís. 2 jsou poplatníci povinni množství elektrické energie 
v prošlém měsíci spotřebované podle údajů měřících přístrojů zjistiti a při placení dávky 
obecnímu úřadu oznámiti. Tento jest oprávněn o správnosti oznámení se přesvědčiti 
a připadající doplatek platebním rozkazem předepsati. V případech odst. 1, čís. 3 učiní 
obec v mezích své působnosti opatření ve smyslu § 43, odst. 1, čís. 4 zákona čís. 
329/1921 Sb. z. a n. 

Dávka paušalovaná je splatna napřed ve dvou stejných pololetních lhůtách a to do 
14. ledna a 14. července. 
 

§ 6. 
Z vyrozumění o předepsané dávce v § 5, odst. 2 lze se odvolati do 14 dnů, počínajíc 

dnem, který následuje po dni vyrozumění.  
Odvolání podati jest u obecního úřadu. 
Rozhoduje o něm obecní zastupitelstvo, z jehož výroku lze se odvolati k okresnímu 

úřadu v Kladně. Rozhodnutí tohoto jest konečné. 
Odvolání nemá účinku odkládacího. 

 
§ 7. 

Kdo vědomě a s úmyslem vyhnouti se placení dávky nebo dosíci zmenšení dávky, 
jmenovitě též zmenšení paušálu, učiní nesprávná udání nebo jinak podnikne něco, aby 
přivodil ukrácení dávky, bude potrestán příslušným finančním úřadem (§ 43 zákona ze dne 
12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.) peněžitou pokutou od 2 do 100 K, pokud nejde o činy, 
spadající do pravomoci řádných soudů. 

Kdo jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, bude potrestán 
pořádkovou pokutou od 2 do 20 K, ukládanou obcí ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 8. 
O promlčení dávky platí táž ustanovení jako o promlčení daní přímých. 
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§ 9. 

Z částek dávky, které nebyly včas zapraveny, platiti jest 6%ní úroky z prodlení, činí-li 
dávka na jeden rok připadající více než 100 K. 
 

§ 10. 
Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 

exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 11. 
Výtěžku dávky užije se k úhradě rozpočtového schodku. 

 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1939. 
 

V Hostivici dne 13. listopadu 1939 
 

Starosta obce:  
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 245 až 249 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky ze hry 
v karty, domino, na kulečníku a v kuželky. 
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Pravidla 

pro vybírání obecní dávky ze hry v karty, domino, na kulečníku a v kuželky. 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 10. ledna 1940 (výnos zemského 
úřadu v Praze ze dne 10. ledna 1940, č.j. 1883/1 z r. 1938-odd.5a) podle ustanovení § 38 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla 
ode dne 11. února 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka ze hry v karty, domino, 
na kulečníku a v kuželky podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Dávku ze hry v karty, v domino, na kulečníku a v kuželky povinen jest platiti každý, 

kdo se zúčastní některé ze jmenovaných her v místnostech věnovaných provozování 
živnosti hostinské a výčepnické, dále v místnostech klubů a spolků, i když se v nich nepro-
vozuje živnost hostinská a výčepnická, konečně v místnostech jinakých pro jmenované hry 
nebo některou z nich za úplatu propůjčených. 

Účastníkem hry v karty jest i ten, kdo bezprostředně hru ze záliby sleduje a hráče 
mezi sebou občas zastupuje (kibic). 

S podmínkou, že vzájemnost je zaručena a že nejsou příslušníky Protektorátu Čechy 
a Morava, osoby, jimž podle práva mezinárodního přísluší právo exterritoriality, konsulové 
z povolání a osoby jim na roveň postavené.  
 

§ 2. 
Dávka činí: 
1) ze hry v karty 2 K ze hry a jednoho účastníka hry, 
2) ze hry v domino 50 hal. ze hry a jednoho účastníka hry, 
3) ze hry na kulečníku 50 hal. ze hry a jednoho účastníka hry, 
4) ze hry v kuželky 50 hal. ze hry a jednoho účastníka hry. 
Při tom hrou v karty rozumění se nepřetržitá účast jedné společnosti skládající se 

z několika a týchž hráčů na této zábavě. Trvá-li hra déle než 6 hodin, považuje se pokra-
čování ve hře za hru novou, ze které je platiti dávku. 

Podobně hrou v domino, na kulečníku a v kuželkách rozumí se nepřetržitá účast dvou 
nebo více, a to týchž osob na těchto hrách, nejdéle tři hodiny trvající. Trvá-li hra déle než 
3 hodiny, považuje se pokračování ve hře za hru novou dávce podléhající. 

Změna během hry nastalá v osobě hráče nebo v osobě zmíněné v § 1, odst. 2, 
podmiňuje nové placení dávky novým účastníkem. 

Hra v karty v místnostech veřejných, pro hru v karty zvláště určených, zdaňuje se 
dávkou dvojnásobnou, hra v karty v místnostech klubů a spolků, které vydržují vlastní 
služebnictvo v počtu aspoň dvou osob, nebo které vybírají příspěvek aspoň 100 K ročně, 
zdaňuje se dávkou trojnásobnou, konečně hra v karty v místnostech jinakých, pro hru 
v karty za úplatu propůjčených, dávkou čtyřnásobnou. 

Obecní rada může sazby dávky ze hry v karty, na kulečníku a v domino v místnostech 
klubových a spolkových snížiti, po případě jmenované hry v těchto místnostech  od dávky 
vůbec osvoboditi. 
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§ 3. 

Dávku povinen jest platiti ten, v jehož místnostech ať vlastních, ať najatých se 
v karty, v domino, na kulečníku a v kuželky hraje, je však oprávněn přesunouti dávku na 
hráče. Je povinen buď sám nebo svým zástupcem nebo zřízencem k tomu určeným 
každému hráči i každému, kdo hru způsobem uvedeným v § 1, odst. 2 sleduje, vydati před 
započetím hry z bloku opatřeného čísly pořadovými a obecním razítkem kontrolní ústřižek 
o připadající dávce. 

Kontrolní ústřižek a juxta v bloku zbylá musí býti perem nebo inkoustovou tužkou 
označeny dnem a hodinou započetí hry a jménem účastníka, jemuž ústřižek vydán. 
Kontrolní ústřižek je nepřenosný a musí báti tím, komu byl vydán, až do konce hry 
uschován. 
 

§ 4. 
Dávku platiti jest tak, že osoba povinná dávkou zakoupí u obecní pokladny blok 

(§ 3.), za nějž zaplatí tolikanásobný obnos připadající dávkové sazby, kolik listů má blok. 
Blok spotřebovaný jest zároveň vrátiti. 

Osoba dávkou povinná musí míti v zásobě vždy jeden blok nebo aspoň blok s tolika 
lístky, aby stačila na přiměřenou třídenní potřebu. 
 

§ 5. 
Ke kontrole o řádném placení dávky jest obec oprávněna do všech místností, ve 

kterých se dávka má vybírati, vysílati svoje orgány, kterým je na požádání předložiti 
k nahlédnutí bloky, z nichž se lístky vydávají. 

Stejně jsou povinni hráči a osoby hru sledující (§ 1, odst. 2) předložiti těmto orgánům 
ústřižky jim vydané, po případě jim ústřižky ty na potvrzení odevzdati. 
 

§ 6. 
Obecní rada jest zmocněna, aby v jednotlivých případech dávku ze hry v karty, 

v domino, na kulečníku a v kuželky s držitelem místností, v nichž se hraje, paušalovala. 
V takových případech nesmí držitel sám vybírati dávku větší, než se vybírá na bloky. 

Obecním orgánům jest i v těchto případech povoliti přístup do místností, v nichž se 
hraje, aby se přesvědčily o početnosti návštěvy o výši dávky od hráčů požadované. 

Obecní rada jest oprávněna paušalování toto kdykoliv zrušiti. 
 

§ 7. 
Kdo vědomě a s úmyslem, aby se vyhnul placení dávky jedná proti těmto pravidlům, 

bude potrestán příslušným finančním úřadem (§ 43 zákona čís. 329/1921 Sb. z. a n.) 
peněžitou pokutou od 2 do 100 K, pokud nejde o činy spadající do pravomoci řádných 
soudů. 

Kdo jinak nešetří ustanovení těchto pravidel, bude potrestán pořádkovou pokutou od 
2 do 20 K, ukládanou obcí ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 8. 
O promlčení dávky platí stejná ustanovení, jako o promlčení daní přímých. 
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§ 9. 

Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 
exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 10. 
Výtěžku dávky užije se k úhradě rozpočtového schodku. 

 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1939. 
 

V Hostivici dne 13. listopadu 1939. 
 

Starosta obce:  
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 250 až 256 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky z nápojů. 
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Pravidla 

pro vybírání obecní dávky z nápojů. 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 6. března 1940 (výnos zemského 
úřadu v Praze ze dne 6. března 1940, č. j. 1287 z r. 1940-odd. 5a) podle ustanovení § 38 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla 
ode dne 30. března 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka z nápojů podle těchto 
pravidel: 
 

§ 1. 
Dávka nápojová vybírá se z těchto nápojů a v těchto sazbách: 
1) z 1 litru piva bez rozdílu druhu 10 hal., 
2) z 1 litru vína, moštu a jiných šťáv z hroznů 20 hal.,  

(Dávka z těchto nápojů jest přípustna zcela výjimečně tehdy, nevybírá-li obec 
současně přirážku ke státní dani nápojové. Naprosto však nelze zároveň vybírati 
dávku i přirážku). 

3) z 1 litru lihu (vyjma líh denaturovaný) 80 hal., 
4) z 1 litru lihové tresti nebo kořalky slazené 60 hal., 
5) z 1 litru kořalky jinaké 40 hal., 
Při tom považují se za kořalku lihoviny nejvýše s 50 % alkoholu, lihoviny silnější 

zdaňují se jako líh. 
 

§ 2. 
Dávky jsou povinni platiti: 
1) všichni hostinští a výčepníci nápojů v § 1 uvedených, 
2) majitelé skladů, obchodníci a prodavači, kteří nápoje ty kupcům, hokynářům 

nebo přímým konsumentům v jakýchkoliv nádobách prodávají, 
v obou případech (čís. 1 a 2) z nápojů, které buď do vlastních místností živnosten-

ských nebo přímo překupníkům nebo konsumentům v obci sami dopravili nebo dopraviti 
dali. 

3) výrobci z nápojů jimi vyrobených, které v drobném prodávají nebo v závodě či 
ve vlastní domácnosti spotřebují, 

4) všichni jiní prodavači, jakož i spotřebitelé z nápojů, z nichž osobami pod č. 1 
až 3 jmenovanými dávka v obci zaplacena nebyla. 
 

§ 3. 
Obec jest oprávněna buď: 

a) vybírati dávku obecním zřízencem (výběrčím), kterého k tomu obecní zastupitelstvo 
určí, nebo 

b) ji na jeden rok paušalovati v dohodě s osobami dávkou povinnými. 
Rozhodnutí o výši paušálu a podmínkách paušalování přísluší obecnímu zastupi-

telstvu, které jest povinno vyžádati si dříve vyjádření finanční komise. Usnesení schvaluje 
okresní úřad (§ 48 cit. zák.), jemuž jest předložiti všechny doklady o pravděpodobném 
výnosu dávky vybírané ve vlastní režii. 
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§ 4. 

Dávka se odvádí přímo při každém dovozu nebo výrobě (§ 2, odst. 3). Výjimkou se 
nevybírá dávky, dopravuje-li se do obce pivo v množství nejvýše 5 litrů, z ostatních nápojů 
nejvýše 1 litru. Výhoda tato se nevztahuje na ty, kdo po živnostensku nápoje vyrábějí 
nebo je prodávají. 
 

§ 5. 
Každý, kdo je povinen dávku z nápojů platiti, má každou zásilku nebo, pokud jde 

o vlastního výrobce, každou výrobu nápojů k účelu v § 2, č. 3 uvedeném u obecnímu 
výběrčímu této dávky ohlásiti. 

Ohlášení staniž se se zvláštními ohlašovacími lístky v místnostech, jež k tomu obec 
určí a to ve všední dny od 8 hodin ráno do 6 hodin odpoledne, v neděli a ve svátek od 
9 do 12 hodin dopoledne. Ohlašovací lístky lze obdržeti u obecního úřadu zdarma. 

Na lístku ohlašovacím budiž udáno jméno a příjmení toho, jenž nápoje přijímá nebo 
vyrábí, počet a druh jednotlivých nápojů, číslo nebo jiné zvláštní označení nádob, jakož 
i den, kdy byly přivezeny, při výrobě pak kdy byly naplněny a kam se složí. 

Každé ustanovení nebo změna místnosti, kde se mají nápoje ohlašovati, oznámeno 
bude v obci obvyklým způsobem, rovněž také každé ustanovení nebo změna výběrčího, 
zmíněného v § 3 těchto pravidel. 
 

§ 6. 
Ohlášení budiž učiněno pravidelně, jakmile zásilka nápojů podrobených dávce 

poplatníku dávky dojde, nejdéle však před složením, jde-li o výrobce dávkou povinného, 
před tím, než nápoje složí buď do sklepa nebo jiných k tomu určených místností. 

Výběrčí dávky nebo jiný zřízenec obcí k tomu určený jest oprávněn při skládání 
takových nápojů kvůli kontrole intervenovati. Nedostaví-li se nejdéle 1 hodinu po učiněné 
ohlášce na místo, kde se nápoje mají skládati, lze je složiti bez jeho přítomnosti. 

Je-li poplatníku dávky známo, že zásilka nápojů podrobených dávce mu dojde po 
hodinách k ohlášce určených (§ 5), jest povinen učiniti ohlášení ještě před dojitím zásilky 
v těchto hodinách. 

Dojde-li zásilka nápojů neočekávaně teprve po těchto hodinách, může býti sice bez 
předchozího oznámení složena, poplatník však jest povinen učiniti ohlášku nejdéle do 
9. hodiny ranní následujícího dne. 
 

§ 7. 
Připadající obecní dávka budiž zapravena současně s odevzdáním ohlašovacího lístku. 

Na doklad, že byla zaplacena, vydá obecní úřad (důchod) plátci stvrzenku, která má 
obsahovati číslo deníku pokladního, druh i množství nápojů dávce podrobených a obnos 
zaplacené dávky. Stvrzenku třeba uschovati jako doklad a jí se v případě potřeby vykázati. 
 

§ 8. 
Každý dávkou povinný má v obci udati místnosti, v nichž nápoje, dávce podrobené, 

budou složeny, místnosti ty zevně označiti, nesmí zamezovati přístup do nich zřízencům 
obecním, k tomu určeným, kteří jsou oprávněni zásoby v těchto místnostech kdykoliv 
kontrolovati a musí se postarati o osvětlení těchto místností po dobu výkonu kontrolujícího 
orgánu. 
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§ 9. 

Za nápoje z obce vyvezené jest obec povinna zaplacenou dávku vrátiti pouze tehdy, 
platí-li se dávka přímo z každé zásilky, t. j. nebyla-li zpaušalována a vyváží-li se nápoje 
obecní dávkou zdaněné najednou v množství činícím u piva nejméně 25 litrů, u vína 
a kořalky nejméně 10 litrů. Při kořalce nevrátí se však nikdy větší obnos dávky, než kolik 
by připadalo na skutečný obsah lihu v zásilce k vývozu určené podle sazby pro líh platné. 

Každou takovou zásilku jest před odesláním obecnímu úřadu (výběrčímu) oznámiti 
s udáním místa určení, množství a jakosti zboží. Výběrčí se nejdéle do 1 hodiny po došlém 
oznámení přesvědčí o pravosti udání a vydá o tom vývozci stvrzenku, ve které musí býti 
uvedeno množství a jakost vyvezeného nápoje a obnos připadající náhrady dávky. Má-li 
výběrčí (dozorčí) orgán odůvodněné pochybnosti o správnosti oznámení co do množství 
nebo jakosti, může zásilku k vývozu určenou v tom směru přezkoušeti. Kdyby se výběrčí 
na učiněné oznámení nedostavil na místo do 1 hodiny po došlém oznámení, může vývozce 
zásilku vypraviti, při čemž oznámení jeho pokládati jest za správné. 

Vyveze-li poplatník zásilku bez oznámení nebo dříve, než projde lhůta k přehlídce 
(odst. 2), nemá nároku na vrácení dávky. 
 

§ 10. 
Každý, kdo v den, kdy se nově povolená dávka počne vybírati, bude míti zásobu 

nápojů dávce podrobených, a to piva nejméně 25 litrů, vína, lihu a kořalky nejméně 
10 litrů, pokud jsou tyto nápoje obecní dávce podrobeny (§ 2), jest povinen nejdéle do 
24 hodin oznámiti obci zásobu tu, načež může obec zásoby zvláštní komisí zjistiti. 

Připadající dávku jest zapraviti ihned při přihlášce obecnímu úřadu (důchodu) 
 

§ 11. 
Obec jest oprávněna, má-li odůvodněnou domněnku, že ustanovení pravidel k zajiš-

tění dávky nestačí, uvaliti na jednotlivé výrobce nebo obchodníky (hostinské) zostřený 
dozor náležející v tom, že jmenovaným se uloží za povinnost, hlásiti předem zahájení 
a ukončení výroby a způsob uložení výrobků a dopravy nápojů do živností a konati 
podrobné zápisy o výrobě, o příjmu a vydání. 

Zostřený dozor může se naříditi jen na základě usnesení obecního zastupitelstva. 
O zostřeném dozoru platí ustanovení §§ 36 až 39 nařízení vlády ze dne 16. prosince 

1919, čís. 666 Sb. z. a n., obdobně. 
 

§ 12. 
Kdo vědomě a s úmyslem vyhnouti se placení dávky neučiní oznámení o zásobě 

nápojů (§ 10) nebo o zásilce nápojů ho došlé (§ 5), nebo učiní oznámení nesprávné, bude 
potrestán, pokud nejde o činy spadající do pravomoci řádných soudů, příslušným 
finančním úřadem (§ 43 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.) peněžitou 
pokutou od 2 do 100 K. 

Kdo se zmíněných přestupků dopustí bez úmyslu vyhnouti se placení dávky nebo 
jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, např. neučiní oznámení o došlé 
zásilce nápojů včas (§ 6), neudá nebo neoznačí místnosti pro uložení došlých nápojů, nebo 
jinakým způsobem ztěžuje kontrolu orgánů k tomu určených, bude potrestán pořádkovou 
pokutou od 2 do 20 K, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
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§ 13. 

Proti předpisům dávky podati jest odvolání u obecního úřadu do 14 dnů, počínajíc 
dnem, jenž následuje po dni vyrozumění. O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo. 

Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, 
jehož rozhodnutí jest konečné. 

Odvolání nemá účinku odkládacího. 
 

§ 14. 
O promlčení dávky platí též ustanovení jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 15. 

Z částek dávky, které nebyly včas zapraveny, platiti jest 6 %ní úroky z prodlení, činí-
li dávka v tom kterém jednotlivém případě vyměřená aspoň 50 K. 
 

§ 16. 
Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 

exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 17. 
Výnosu dávky upotřebí se k úhradě rozpočtového schodku. 

 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1939. 
 

V Hostivici dne 2. února 1940. 
 

Starosta obce:  
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 257 až 261 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky z návěští. 
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Pravidla  

pro vybírání obecní dávky z návěstí. 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 10. ledna 1940 (výnos zemského 
úřadu v Praze ze dne 10. ledna 1940, č.j. 1882/1 z r. 1938-odd. 5a) podle ustanovení § 38 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla 
ode dne 11. února 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka z návěstí podle těchto 
pravidel: 
 

§ 1. 
Dávce z návěstí jsou podrobena veřejná oznámení obrazem nebo textem, ať jsou 

nalepena, vyvěšena nebo rozdána, nošena nebo vožena po ulicích, náměstích a jiných 
veřejných místech nebo veřejně přístupných místnostech nebo umístěna ve výkladcích 
a oknech při veřejných komunikacích, uvnitř nebo vně vozu elektrické dráhy nebo jiných 
dopravních prostředků, konečně oznámení světelně promítaná. 
 

§ 2. 
Sazba dávky činí při oznámeních vylepených, vyvěšených nebo veřejně jinak 

umístěných, mají-li takto zůstati uveřejněna po dobu nejdéle jednoho týdne, podle plošné 
výměry plakátů a celkového nákladu 20 haléřů za každý byť jen započatý čtverečný metr. 

Pro oznámení, která jsou na veřejně přístupných místech rozdávána nebo dům od 
domu roznášena nebo podobně, snižuje se sazba dávky o 50 %. 

Má-li býti oznámení vylepeno, vyvěšeno nebo jinak umístěno po dobu delší jednoho 
týdne, platiti jest stejnou sazbou na každé další období týdenní, při čemž takové období 
i jen započaté se počítá za celé. 

Z oznámení, která byla zhotovena přímo na prázdných plochách (např. na zdi domu, 
ohradě a pod.), nebo která jsou na veřejných místech nosena, vožena nebo jinak 
s použitím zvláštních k tomu určených zařízeních vystavena, platiti jest dávku podle 
celkové režie s tím spojené, k níž počítati náklad na zhotovení oznámení, při oznámeních 
trvale umístěných náhradou placenou majiteli volné plochy, při oznámeních jinakých na př. 
odměnou osobám oznámení nosícím nebo vozícím atd. do nákladu se však nepočítají 
případně vybírané poplatky za používání veřejného obecního statku (místa). Sazba dávky 
činí v takových případech 10 % celkového nákladu takto vzniklého. Neprokáže-li se tento 
náklad věrohodně, může jej vyměřovací úřad odhadnouti podle cen tou dobou v místě za 
podobný způsob oznámení platných. 

Světelně promítaná oznámení a reklamy (např. v biografech atd.) podléhají dávce 
10 % z celkového obnosu úplaty za promítání. Promítá-li kdo jinému světelnou reklamu 
bez úplaty, je základem pro vyměření dávky cena v místě za touž dobu a týž způsob 
reklamy placená. 

Oznámení k účelům kulturním a politickým podléhají poloviční sazbě. 
 

§ 3. 
Dávce nepodléhají: 
a) oznámení státu, země, župy, okresu a obce, jakož i oznámení jejich podniků 

a ústavů, pak oznámení zastupitelstev cizích států, 
b) oznámení politických schůzí volebních po vyhlášení voleb do sborů zákonodár-

ných nebo do veřejných korporací samosprávných, pokud tyto mají právo uhrazovati své 
potřeby předpisováním přirážek k přímým daním státním, 
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c) firemní označení a oznámení týkající se vlastního podniku, obchodu, živnosti 

atd., vyvěšená nebo rozdávaná ve vlastních místnostech, na vlastních domech (čítajíc v to 
místnosti nebo domy k provozování vlastní živnosti atd. najaté), na vlastních dopravních 
prostředcích, ve vlastních stáncích na veletrzích, s jejichž výrobky dotčený obchodník atd. 
obchoduje, pokud obsahují pouze označení podniku a jeho výrobku a jsou-li v závodě 
dotčeného živnostníka umístěna na součástech zařízení v živnosti atd. užívaných a dotče-
ným podnikem dodaných, 

d) všechna oznámení a sdělení učiněná ve veřejném zájmu, jako orientační 
tabulky, dopravní upozornění, výstražná znamení a pod. 

e) inseráty v časopisech a knihách, ceníky, reklama na vlastních obvykle 
používaných obchodních tiskopisech (na př. dopisní papíry, sáčky, reklamní kalendáře, účty 
a pod.). 
 

§ 4. 
Dávkou povinen jest ten, kdo oznámení do veřejnosti přivádí. Tento může ji 

přesunouti na objednatele, t. j. toho, v jehož jméně a na jehož prospěch oznámení činí. 
Objednatel, pokud tato činnost děje se po živnostensku, nebo kdo propůjčení svých práv 
oznámení umožnil, ručí za dávku solidárně. 
 

§ 5. 
Dávka jest splatna před vydáním oznámení na veřejnost u obecní pokladny. Proto 

jest povinen oznamující, nepřivádí-li však oznámení do veřejnosti vlastními prostředky ten, 
jenž uveřejnění obstarává, předem písemně o tom učiniti oznámení obecnímu úřadu 
(případně na blanketech, jež budou obcí za náhradu hotových výloh vydány) a uvésti 
v oznámení veškeré údaje pro vyměření dávky rozhodné. 

Obec jest oprávněna naříditi, aby všechna oznámení, jež mají býti vylepena, 
vyvěšena a pod., byla předložena obecnímu úřadu, aby byla opatřena úředním razítkem na 
znamení, že z nich byla dávka zapravena. 

Podniky v místě, které provádějí reklamu po živnostensku (reklamní ústavy) jsou 
povinny sestavovati a obci předkládati ve lhůtách měsíčních výkazy o provedených 
reklamách. Výkazy musí obsahovati veškeré údaje pro vyměření dávky rozhodné. 
 

§ 6. 
Obec má právo kdykoli se přesvědčiti svými orgány, které k tomu účelu určí a legiti-

mací opatří, o správnosti podaných oznámení a výkazů. 
Nepředloží-li osoba dávkou povinná včas předepsaného oznámení nebo výkazu, může 

obec podle svého volného uvážení předepsati dávku na základě pomůcek po ruce jsoucích. 
 

§ 7. 
Obci jest vyhrazeno v případech, kde toho potřebu uzná, jmenovitě, jde-li o ozná-

mení divadel a jinakých zábavných podniků s měnivým programem, dávku tuto zcela nebo 
částečně zvláštním sjednáním paušalovati v dohodě s osobami dávkou povinnými. 
 

§ 8. 
Každý, kdo dávkou jest povinen, má právo žádati za vydání písemného platebního 

rozkazu, v němž uvedeny budou výpočet dávky i předpoklady, za nichž tato dávka byla 
vyměřena. 
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Do platebního rozkazu podati lze odvolání u obecního úřadu do 13 dnů počínajíc 

dnem, jenž následuje po dni vyrozumění. 
O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo. 
Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, 

jehož rozhodnutí jest konečné. 
Odvolání nemá účinku odkládacího. 

 
§ 9. 

Kdo vědomě jedná s úmyslem vyhnouti se placení dávky, bude potrestán příslušným 
finančním úřadem (§ 43 zákona čís. 329/1921 Sb. z. a n.) peněžitou pokutou od 2 do 
100 K, pokud jednání jeho nejeví se jako čin spadající do pravomoci řádných soudů. 

Kdo jinakým způsobem jedná proti předpisům těchto pravidel, bude potrestán 
pokutou pořádkovou od 2 do 20 K, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 10. 
Z částek dávky, které nebyly včas zapraveny, povinen jest oznamující nebo solidární ručitel 
(§ 4) platiti 6% úroky z prodlení, činí-li dávka v tom kterém jednotlivém případě vyměřená 
aspoň 50 K. 
 

§ 11. 
O promlčení dávky platí táž ustanovení, jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 12. 

Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 
exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 13. 
Výnosu dávky upotřebí se k úhradě rozpočtového schodku. 

 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1939. 
 

V Hostivici dne 14. listopadu 1939. 
 

Starosta obce: 
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 262 až 266 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky ze psů. 
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Pravidla 

pro vybírání obecní dávky ze psů. 
 

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí povolilo výnosem ze dne 8. květ-
na 1940, č. j. 11.380-1940-10 podle ustanovení § 38 zákona, odst. 2, resp. § 35, odst. 3 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., ve znění čl. V. č. 3 zákona č. 69/1935 
Sb., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla po dobu do dne 31. prosince 1942 obecní dávka 
ze psů podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Každý držitel psa v obci jest povinen platiti dávku a to: 
a) z každého psa chovaného pouze ke hlídání domu a dvoru, dále k účelům živnos-

tenským nebo hospodářským, nebo konečně ze psa přísežného personálu mysliveckého 
pro honbu 10 K ročně, 

b) z každého psa jinakého 20 K ročně. 
Chová-li někdo několik psů jedné z obou kategorií, zvyšuje se sazba za druhého 

a každého dalšího psa vždy o 50 % základní sazby. 
 

§ 2. 
Dávka se neplatí: 
1) ze psů chovaných k účelům policejním a vojenským, 
2) ze psů, ze kterých byla pro ten který rok dávka již zaplacena v jiné obci Protek-

torátu Čechy a Morava, jestliže se držitel psa zdržuje v obci na čas, t. j. po dobu osm 
neděl nepřevyšující, 

3) ze psů určených k prodeji, které chovají oprávnění obchodníci se psy. 
 

§ 3. 
Od placení dávky jsou osvobozeni: 
1) s podmínkou, že vzájemnost jest zaručena a že nejsou příslušníky Protektorátu 

Čechy a Morava, jsou od dávky osvobozeny osoby, jimž podle mezinárodního práva přísluší 
právo exterritoriality, konsulové z povolání a osoby jim na roveň postavené, 

2) ti, kdož se v obci pouze přechodně, t. j. nejdéle osm dní zdržují. 
Rozhodnutím obecní rady mohou býti od dávky osvobozeni zcela nebo částečně 

slepci nebo mrzáci, kteří mají psa za průvodce nebo ochránce. 
 

§ 4. 
Každý majitel domu nebo jeho zástupce jest povinen ve lhůtě, která bude obecním 

úřadem veřejně vyhlášena, přesně vyplniti a obecnímu úřadu odevzdati seznam držitelů 
psů, pak počtu a druhu psů. Vzorec seznamu dodá obecní úřad. 

Držitelé psů jsou povinni učiniti k tomu účelu majiteli domu potřebné údaje. 
 

§ 5. 
Podle tohoto seznamu předepíše dávku obecní starosta držitelům psů platebními 

rozkazy. 
Proti předpisu dávky lze podati odvolání u obecního úřadu do 14 dnů počínajíc dnem, 

jenž následuje po dni, kdy platební rozkaz byl doručen. O odvolání rozhoduje obecní 
zastupitelstvo. 
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Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se podáním učiněným u obecního úřadu do 

14 dnů po vyrozumění odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, jehož rozhodnutí jest koneč-
né. 

Odvolání nemá účinku odkládacího. 
 

§ 6. 
Dávku jest zapraviti na celý správní rok a to do 14 dnů po tom, kdy platební rozkaz 

byl doručen. 
O zaplacené dávce vydá obecní úřad potvrzení a známku, na níž jest vyznačeno číslo 

rejstříku o vybírání této dávky a letopočet. 
 

§ 7. 
Známku jest upevniti na obojku psa; ztratí-li pes známku, vydá se jeho držiteli 

známka nová, prokáže-li, že dávku zaplatil, a zaplatí-li současně za novou známku. 
 

§ 8. 
Přejde-li držba psa na jinou osobu v obci, může býti potvrzení o zaplacené dávce i se 

známkou převedeno na nového držitele psa, což jest obci oznámiti. 
 

§ 9. 
Stane-li se někdo během roku držitelem psa, z něhož v obci dosud dávka nebyla 

zapravena, nebo pomine-li důvod, pro který se dávka ze psa posud neplatila (§ 2), jest 
povinen oznámiti to do 8 dnů u obecního úřadu. 

Nastane-li povinnost k dávce před 1. červencem, zapraviti jest dávku za celý rok, 
stane-li se tak po 1. červenci, zapraviti jest dávku za půl roku. 

Ustanovení §§ 5 až 7 platí obdobně. 
 

§ 10. 
Kdo vědomě a úmyslně učiní protiprávně něco, aby se vyhnul placení nebo docílil 

nižší výměry dávky, bude, pokud nejde o čin soudně trestný, potrestán berní správou 
peněžitou pokutou od 2 do 1.000 K. Kdo jinak protiprávně jedná proti předpisům těchto 
pravidel, bude potrestán pokutou pořádkovou od 2 do 500 K, kterou ukládá obec ve 
vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 11. 
O promlčení dávky platí táž ustanovení jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 12. 

Z částek dávky, které nebyly včas zapraveny, platiti jest 6% úrok z prodlení, činí-li 
dávka v tom kterém jednotlivém případě vyměřená aspoň 50 K. 
 

§ 13. 
Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 

exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
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§ 14. 

Výnosu dávky se upotřebí k částečné úhradě řádné potřeby obecního rozpočtu. 
 
 

V Hostivici dne 29. května 1940. 
 

Starosta obce: 
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 268 až 272 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky 
z používaných místností. 
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Pravidla  

pro vybírání obecní dávky z používaných místností. 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 17. dubna 1940 (výnos zemského 
úřadu v Praze ze dne 17. dubna 1940, č. j. 2030 z r. 1940-odd.5a) podle ustanovení § 38 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána byla 
ode dne 15. května 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka z používaných místností 
podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Základem pro vyměření dávky je počet a účel místností. 
Dávka se vyměřuje z každého jednotlivého bytu, jednotlivé místnosti nebo souboru 

místností téhož uživatele v témž domě. 
Sazba dávky činí: 
a) z každé místnosti, jež je součástí bytu (kuchyň, světnice, předsíň, pokojík pro 

služebné, koupelna) ročně: 
aa) z 1. místnosti K 10,– 
bb) z 2. místnosti K 30,– 
cc) z 3. a každé další místnosti K 40,– 

b) z každé místnosti obchodní, spolkové a výrobní, počítajíc v to i kanceláře, 
čekárny, ordinační síně, dílny, skladiště, hostinské kuchyně a pod. ročně  K 50,– 
 

§ 2. 
Dávku platiti jest povinen: 
1) Každý, kdo má místnosti přímo od majitele (trvalého uživatele) domu najaty 

nebo komu byly místnosti bezplatně přenechány, pokud nejde o byty naturální (čís. 2), 
pak majitel (trvalý uživatel) domu co do místností jím samým užívaných, 

2) každý držitel naturálního bytu, jestliže majitel (trvalý uživatel) domu jest 
povinen z tohoto bytu přiznati nájemné nebo činžovní hodnotu. 
 

§ 3. 
S podmínkou, že vzájemnost jest zaručena a že nejsou příslušníky Protektorátu 

Čechy a Morava, jsou od dávky osvobozeny osoby, jimž podle mezinárodního práva přísluší 
právo exterritoriality, konsulové z povolání a osoby jim na roveň postavené. 

Dávka se neplatí z místností, které jsou z domovní daně vyňaty nebo od ní trvale 
osvobozeny. 
 

§ 4. 
Dávka jest splatna napřed ve stejných lhůtách, v jakých se v obci obvykle platí 

nájemné. 
Je-li dávka povolena na několik roků, může v tomto čase, není-li na ten který rok 

nebo období dosud předepsána (§ 7), býti vybírána podle výměry předešlého s výhradou 
dodatečného súčtování. 

Majitel (trvalý uživatel) domu jest povinen od nájemníků a těch, jimž přenechal 
místnosti k bezplatnému užívání, dávku vybrati a odvésti do obecní pokladny nejdéle do 
14 dnů, počínajíc ode dne, kdy jest nájemné splatno. Týž ručí za správné zaplacení 
a odvod dávky. 
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§ 5. 

Změnil-li se základ pro vyměření dávky, bude dávka k žádosti majitele (trvalého 
uživatele) domu poměrnou částkou odepsána. 

Žádost podati jest u obecního úřadu do 14 dnů ode dne, kdy nastala okolnost 
odůvodňující odpis dávky. 

Jinaké změny nastalé během roku nebo ukládacího období nemají vlivu na výměru 
dávky. 
 

§ 6. 
Údaje potřebné k vyměření dávky budou zjištěny ze spisů berní správy; neposkytují-li 

tyto spisy úplného podkladu pro vyměření dávky, jest obec oprávněna žádati potřebné 
údaje od majitelů (trvalých uživatelů) budov, může se přesvědčiti o jich správnosti 
a stanoviti základ pro vyměření dávky samostatně po slyšení těch, jichž se týče, a po 
místním šetření, je-li ho třeba. 
 

§ 7. 
Dávku předpisuje obecní starosta. 
O předpisu dávky jest vydati majiteli (trvalému uživateli) domu nebo jeho plno-

mocníku platební rozkaz tak upravený, aby z něho byly zřejmy základ a výměra dávky pro 
každého, kdo je dávkou povinen. 

Majitel (trvalý uživatel) domu jest povinen o vyměřené dávce všechny osoby dávkou 
povinné (§ 2) nejdéle ve 3 dnech vyrozuměti a, že i kdy se tak stalo, na platebním rozkaze 
dáti potvrditi. Neučiní-li tak, jest dotčenému poplatníku dávky práv ze škody tomuto 
případně vzešlé. 

Spoluvlastníci domu jsou povinni oznámiti obecnímu úřadu společného zmocněnce, 
jinak jest úřad oprávněn pokládati kteréhokoliv spoluvlastníka za zmocněnce ostatních. 
 

§ 8. 
Z platebního rozkazu může se odvolati jak majitel domu, tak i dotčená osoba dávkou 

povinná. 
Odvolání podati jest u obecního úřadu ve 14 dnech počínajíc ode dne, kdy prošla 

lhůta pro vyrozumění osob dávkou povinných stanovená. 
O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo, z jehož rozhodnutí lze se odvolati 

k okresnímu úřadu v Kladně. Rozhodnutí tohoto jest konečné. 
Odvolání nemá účinku odkládacího. 

 
§ 9. 

Z rozhodnutí obecního úřadu o žádosti za odpis dávky podle § 5, může se odvolati 
pouze majitel (trvalý uživatel) domu. 

Odvolání podati jest u obecního úřadu ve 14 dnech počínajíc ode dne, kdy bylo 
majiteli (trvalému uživateli) domu doručeno vyrozumění o vyřízení žádosti. 

Třetí odstavec § 8 platí obdobně. 
 

§ 10. 
Kdo vědomě a s úmyslem, aby bylo docíleno nižší výměry dávky, učiní nesprávná 

udání nebo taková udání potvrdí, bude potrestán příslušným finančním úřadem (§ 43 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.) peněžitou pokutou od 2 do 100 K, 
pokud se jeho jednání nejeví jako čin spadající do pravomoci řádných soudů. 
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Kdo jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, bude potrestán 

pořádkovou pokutou od 2 do 20 K, ukládanou obcí ve vlastním oboru působnosti. 
Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 

 
§ 11. 

O promlčení dávky platí táž ustanovení jako o promlčení daní přímých. 
 

§ 12. 
Z částek dávky, které nebyly včas zapraveny, platiti jest majitel (trvalý uživatel) 

domu platiti 6% úroky z prodlení, činí-li dávka z dotčeného domu celoročně více než 
100 K. 

Prokáže-li majitel (trvalý uživatel) domu, že nájemník se zdráhá platiti dávku 
pravoplatně předepsanou, platí ustanovení odst. 1 obdobně pro nájemníka. 
 

§ 13. 
Dávka včas nezaplacená vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 

exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 14. 
Výtěžku dávky užíti jest k úhradě rozpočtového schodku. 

 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 7. března 1940. 
 

V Hostivici, dne 8. března 1940 
 

Starosta obce: 
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 276 až 278 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecní dávky  
za dobrovolné propůjčení nebo dobrovolné 

přislíbení domovského práva. 
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Pravidla 

pro vybírání obecní dávky za dobrovolné propůjčení nebo dobrovolné přislíbení 
domovského práva. 

 
Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 20. prosince 1939 (výnos zemského 

úřadu v Praze ze dne 20. prosince 1939, č.j. 1349/3 ai 1938-odd.5b) podle ustanovení 
§ 38 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírána 
byla ode dne 25. ledna 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní dávka za dobrovolné 
propůjčení nebo dobrovolné přislíbení domovského práva podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Obec vybírá za dobrovolné propůjčení nebo dobrovolné přislíbení domovského práva 

poplatek, který povinen jest platiti každý, jemuž, ač nemá nároku zákonného na přijetí do 
svazku obce, domovské právo bylo přislíbeno nebo propůjčeno. 
 

§ 2. 
Výši poplatku v každém jednotlivém případě určuje obecní zastupitelstvo podle 

volného uvážení, hledíc při tom k osobním, rodinným, výdělkovým a majetkovým 
poměrům žadatele. 

Poplatek nesmí však v jednotlivém případě činiti více než K 10.000.- 
 

§ 3. 
Dobrovolné propůjčení nebo dobrovolné přislíbení práva domovského děje se 

v každém případě s podmínkou, že bude určený poplatek nejdéle do 14 dnů po 
vyrozumění o jeho výši zaplacen u obecní pokladny. 

Výměr o dobrovolném propůjčení nebo dobrovolném přislíbení domovského práva 
bude vydán teprve na průkaz o zapravení poplatku. 
 

§ 4. 
Proti určené výši poplatku lze se odvolati pouze tehdy, byl-li stanoven ve výměře 

vyšší, než jaká jest v § 2 za nejvýše přípustnou označena. 
Odvolání jest podati do 14 dnů po vyrozumění u obecního úřadu. Rozhoduje o něm 
okresní úřad v Kladně, jehož rozhodnutí jest konečné. 
 

§ 5. 
Poplatek zapravený za dobrovolné přislíbení domovského práva se vrátí, nebyla-li 

žadateli přiznána státní příslušnost Protektorátu Čechy a Morava. Žádost o vrácení podati 
jest v nepřestupné lhůtě 14 dní po tom, kdy byl žadatel vyrozuměn o zamítavém vyřízení 
žádosti za přiznání státní příslušnosti Protektorátu Čechy a Morava. 

O žádosti za vrácení poplatku rozhoduje obecní rada, z jejíhož rozhodnutí lze se 
odvolati k obecnímu zastupitelstvu. 

Odvolání podati jest do 14 dnů po vyrozumění u obecního úřadu. 
Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, 

jehož rozhodnutí jest konečné. 
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§ 6. 

Výnosu poplatku užije se k částečné úhradě osobních nákladů obecních. 
 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1939. 
 

V Hostivici, dne 15. listopadu 1939. 
 

Starosta obce: 
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 285 až 288 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecních poplatků  
za úřední úkony. 
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Pravidla 

pro vybírání obecních poplatků za úřední úkony. 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 20. prosince 1939 (výnos zemského 
úřadu v Praze ze dne 20. prosince 1939, č. j. 1350/3 ai 1938-odd.5b) podle ustanovení 
§ 38 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., aby v obci Host iv ic i  vybírány 
byly ode dne 22. ledna 1940 do dne 31. prosince 1942 obecní poplatky za úřední úkony 
podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Jako náhrada za následující úkony obecních orgánů, pokud se konaly v zájmu 

soukromém, vybírá se obecní poplatek v těchto sazbách: 
1) za vyhotovení vysvědčení (vyjma vysvědčení chudoby nebo nemajetnosti), 

potvrzení, osvědčení a pod., jejich duplikátů K 3,–– 
2) za povolení nahlížeti, po případě opatřiti si opisy ze spisů, listin a plánů a pod.  

  K 2,–– 
3) za vyhotovení opisů listin za každou i jen započatou stranu K 2,–– 
4) za písemné informace, vyjímajíc informace ve věcech obecních dávek 

a poplatků K 5,–– 
5) za povolení dobrovolných dražeb K 10,–– 
6) za doručení vyřízení obecního úřadu obecním poslem K 1,–– 
7) za komisionelní řízení K 20,–– 
8) za rovnání mezi stranami spor vedoucími K 10,–– 
9) za potvrzení o pobytu, potvrzení o manželském nebo rodinném spolužití K –,50 

 
§ 2. 

Poplatku nepodléhají úkony, konané v zájmu veřejném nebo z nařízení úřadu nebo 
takové, za něž se zapravují jiné obecní poplatky. 
 

§ 3. 
Zapraviti poplatek jest povinen ten, kdo k úkonu zavdal příčinu. 

 
§ 4. 

Poplatek jest splatný dříve, než se ukončil příslušný úřední úkon. 
 

§ 5. 
Poplatek předepisuje obecní starosta a vybírají jej obecní orgány. O zaplacení 

poplatku vydá se stvrzenka obsahující úkon zakládající povinnost k poplatku, obnos zapla-
ceného poplatku a den platby. 
 

§ 6. 
Obecní chudí jsou od poplatků osvobozeni. Obecní úřad může s výhradou dodateč-

ného schválení obecním zastupitelstvem poplatky v jednotlivých případech zřetele hodných 
snížiti nebo i zcela prominouti. 
 

§ 7. 
Předepsaný a zapravený poplatek se vrátí jen v tom případě, nebyl-li příslušný úkon 

úřední ani z části proveden. 
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§ 8. 

Proti vyměření poplatku, jakož i proti rozhodnutí o vrácení poplatku lze podati 
u obecního úřadu do 14 dnů, počínajíc dnem, jenž následuje po dni vyrozumění. O odvolá-
ní rozhoduje obecní zastupitelstvo. 

Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, 
jehož rozhodnutí jest konečné. 

Odvolání nemá účinku odkládacího. 
 

§ 9. 
Kdo vědomě a úmyslně podnikne něco, aby se vyhnul placení poplatků nebo docílil 

nižší jich výměry, bude potrestán, pokud nejde o činy spadající do pravomoci řádných 
soudů, příslušným finančním úřadem (§ 43 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. 
a n.) peněžitou pokutou od 2 do 100 K. Kdo přestupků těch se dopustí bez úmyslu 
vyhnout se placení poplatků nebo jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto 
pravidel, bude potrestán pořádkovou pokutou od 2 do 20 K, kterou ukládá obec ve 
vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 10. 
Z částek poplatku, které nebyly včas zapraveny, platiti jest 6 %ní úroky z prodlení, 

činí-li poplatek v tom kterém jednotlivém vyměřený aspoň 50 K. 
 

§ 11. 
Poplatky včas nezaplacené vymáhají se exekucí politickou nebo soudní. O přípust-

nosti exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 
76/1927 Sb. z. a n. 
 

§ 12. 
O promlčení poplatků platí táž ustanovení, jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 13. 

Výnosu poplatků upotřebí se k úhradě osobních nákladů obecních. 
 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 22. září 1939. 
 

V Hostivici, dne 15. listopadu 1939. 
 

Starosta obce: 
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 294 až 301 

 
 
 
 
 
Obec: Hostivice. 
 
Okres: Kladno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecních poplatků  
stavebních. 
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Pravidla 

pro vybírání obecních poplatků stavebních. 
 

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a se souhlasem nejvyššího úřadu 
cenového povolilo podle ustanovení § 28, odst. 6 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 
Sb. z. a n., ve znění čl. V, č. 2 zákona č. 69/1935 Sb., aby v Host iv ic i  vybírány byly do 
dne 31. prosince 1942 obecní poplatky stavební podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Poplatky se vybírají: 

1) za komise konané obecním stavebním úřadem podle stavebního řádu, 
2) za povolení obce k rozdělení pozemku na stavební místa (poplatek parcelační) nebo 

k přeměně pozemků dosud nezastavěných na staveniště, 
3) za úřední povolení obce ve věcech stavebních, 
4) za výkon dozoru obecního stavebního úřadu na stavbu, 
5) za povolení obce, aby mohlo býti při stavbě užito veřejného statku. 
 

§ 2. 
Za komise konané obecním stavebním úřadem podle stavebního řádu platiti jest: 

a) při novostavbách K 60,– 
b) při přístavbách, přestavbách, stavebních změnách, bourání, stanovení stavební čáry, 

výše rovinné a pod., při nichž bude nutno provésti vyšetření komisí K 30,– 
c) za komisionelní prohlídku budov nebo jejich částí za příčinou dovolení k obývání nebo 

k užívání jich poplatek, jaký byl stanoven při řízení o povolení stavebním, 
d) za šetření konané o žádosti za povolení ke zřízení výkladce (výkladní skříně) poplatek 

podle délky výkladce (výkladní skříně), a to při délce do 3 m základní sazbou K 6,–, 
při délce větší za každý započatý metr K 1,20, 

e) ve všech ostatních případech, při nichž nutno šetření provésti na místě samém 
jednotlivým znalcem bez komisionelního šetření, K 15,– 

 
§ 3. 

Poplatek komisionelní jest platiti za každé komisionelní řízení, vykonané podle staveb-
ního řádu ať na žádost strany, ať z povinnosti úřední bez ohledu na to, byla-li stavba 
povolena či nikoli. 

Konalo-li se v jedné stavební věci několik komisí, platiti jest poplatek tolikrát, kolikrát 
se komisionelní řízení konalo, jmenovitě bylo-li odročeno pro nedostatečné plány nebo pro 
jinou vadu žadatelem zaviněnou nebo na jeho výslovnou žádost. 
 

§ 4. 
Poplatek komisionelní se neplatí za komisionelní řízení konané k 

1) vyšetření stavebních opatření při nebezpečenství sesutí, 
2) vyšetření závad na domech, která mají býti odstraněny, 
3) při vyšetření stavebních opatření při požáru a na spáleništi, 
4) vyšetření, na základě jehož se má naříditi vyklizení bytu, 
5) vyšetření k trestnímu řízení. 
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§ 5. 

Za právoplatné povolení obce k rozdělení pozemků na místa stavební (parcelace ve 
smyslu stavebního řádu) nebo k přeměně pozemků dosud nezastavěných na staveniště, 
platiti jest vedle komisionelního poplatku (§§ 2 až 4) zvláštní poplatek, který činí z každého 
čtverečního metru plochy k parcelaci určené K 1,–, jde-li o plochy, jež mají býti zastavěny 
budovami souvislými, a K –,50, jde-li o plochy, jež mají býti zastavěny budovami nesouvis-
lými (jako jsou domy v zahradách, rodinné domy, vily, továrny, budovy isolované a pod.) 

Při výpočtu poplatku se nezapočítávají plochy, které musí býti bezplatně postoupeny 
na veřejné ulice a náměstí. 

Poplatek parcelační platiti jest pouze za právoplatné povolení, nikoli též za prodlou-
žení daného povolení k parcelaci; pouze tehdy, bylo-li dáno povolení k parcelaci před 
zavedením poplatku parcelačního, jest zapraviti poplatek, prodlouží-li se platnost daného 
povolení po započetí působnosti těchto pravidel. 
 

§ 6. 
Za úřední povolení obce ve věcech stavebních vybírají se vedle poplatků komisionel-

ních (§§2 až 4) poplatky (stavební taxy) podle těchto sazeb: 
1) za stanovení stavební čáry a svahu (niveau) za běžný metr fronty (včetně délky 

uličního oplocení zahrádky nebo dvora) K –,75 
2) za novostavby, přístavby, přestavby, nástavby: 

a) budov obytných: 
aa) za budovu přízemní včetně sklepů a podkroví za 1 m2 zastavěné plochy 

 K –,20 
bb) při budově vícepatrové vedle toho za každé patro za 1 m2 zastavěné 

plochy K –,15 
b) budov hospodářských (vedlejších při budovách obytných nebo samostatných 

budov hospodářských) 
aa) za budovu přízemní včetně sklepů a podkroví za 1 m2 zastavěné plochy 

 K –,15 
bb) při budově vícepatrové vedle toho za každé patro za 1 m2 zastavěné 

plochy K –,05 
c) budov průmyslových, živnostenských, obchodních a veřejných: 

aa) za budovu přízemní včetně sklepů a podkroví za 1 m2 zastavěné plochy 
 K –,25 

bb) při budově vícepatrové vedle toho za každé patro za 1 m2 zastavěné 
plochy  K –,20 

3) za stavební změny a úpravy při budovách stávajících jakéhokoliv druhu nebo účelu: 
a) za přestavbu střechy (krovu) za 1 m2 plochy základové K –,15 
b) za zřízení podkrovních bytů za 1 m2 plochy základové K –,30 
c) za změnu nebo zřízení schodiště za 1 m2 plochy základové za každé poschodí 

 K –,15 
d) za změnu nebo zřízení sklepů a lednic v budově nebo mimo budovu za 1 m2 

plochy základové K –,15 
e) za změnu nebo zřízení balkonu nebo arkýře do ulice za 1 m2 plochy základové 

 K 2,40 
f) za změnu nebo zřízení výkladů a portálů do ulice za 1 m2 plochy pohledové 

 K 1,20 
g) za zřízení nebo změnu oken a dveří do ulice za 1 m2 plochy pohledové K –,90 
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h) za vybourání nebo zřízení kleneb stropů a vnitřních zdí za 1 m2 plochy pohledo-

vé K –,20 
i) za změnu nebo zřízení komínů za 1 m běžné výšky K –,60 
j) za změnu nebo zřízení žumpy (hnojiště) za 1 m2 plochy základové K –,30 
k) za stavbu opěrné zdi mimo budovu za 1 m2 plochy pohledové K –,20 
l) za zřízení vodovodů, plynovodů, elektrických vedení a hromosvodů v budovách 

stávajících K 9,–– 
4) za ohrady: 

a) za stabilní ohradu k ulici za běžný metr K –,25 
b) za provisorní ohradu k ulici za běžný metr K  –,15 

 
§ 7. 

Za dozor obecního stavebního úřadu během provádění staveb v § 6 uvedených 
vyměřuje se kromě zvláštního poplatek poloviční sazbou poplatků v § 6 uvedených. 
 

§ 8. 
Za povolení obce, aby mohlo býti při stavbě použito veřejného statku obecního vybírá 

se poplatek z plochy zabrané lešením, stavebními hmotami a náčiním takto: 
1) Nesahá-li lešení do veřejného statku dále než 2 m od stavební čáry, neplatí se 

z plochy jím zabrané nic. 
Sahá-li však lešení dále než 2 m od stavební čáry do veřejného statku, platí se 
z každého čtverečního metru plochy takto více použité denně 4 haléře. 

2) Z každého m2 plochy veřejného statku, zabrané ukládáním stavebních hmot a náčiní 
nebo jakýmkoliv jiným způsobem při provádění staveb, přestaveb nebo oprav, platí 
se denně 2 haléře. 

Sazby tyto platí pro plochy zabrané s povolením stavebního úřadu (stavební 
komise). 

Zabral-li stavebník veřejný statek bez předchozího povolení nebo na jiném než 
vykázaném místě nebo na větší než vyměřené ploše, zaplatí, bez újmy zodpovědnosti 
trestní podle § 14 těchto pravidel, poplatek dvojnásobný z každého m2 plochy 
veřejného statku, bez povolení takto užívaného. 

Poplatek se platí podle skutečné výměry plochy zabrané, nehledíc k prázdným 
mezerám mezi složenými předměty, a za celou dobu od počátku zabrání až do 
úplného vyklizení zabrané plochy a účinného oznámení o tom stavebnímu úřadu. 

Úhrnný poplatek se při tom zaokrouhluje na nejblíže vyšší částku dělitelnou 
pěti. 

 
§ 9. 

Za používání veřejného statku obecního, zabraného stavebními výstupky, dovolenými 
podle stavebního řádu, platí se jednou pro vždy za každý metr zabrané plochy jedna 
třetina ceny, která se v době stavby platí za 1 m2 stavebního místa v té poloze místní. 
V případech pochybných určí cenu tu stavební úřad.  

Je-li na fasádě domu takových výstupků (balkonů, arkýřů apod.) několik ve svislé 
řadě nad sebou, počítati jest při vyměření poplatku jen plochu jedním, nejdále vynikajícím 
výstupkem zabranou. 
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§ 10. 

Jde-li o stavby obecně prospěšné nebo nouzové, platí se poplatky komisionelní pouze 
jednou polovicí, poplatky v §§ 6, 7 a 8 jednou třetinou stanovené pravidelné výše. 
 

§ 11. 
Poplatky platiti jest povinen: 

1) poplatky komisionelní ten, k jehož žádosti se komisionelní řízení koná, leč by šlo 
o věc trestní, nebo kdo jinak zavdal ke komisi příčinu, 

2) poplatek parcelační, po případě poplatek za povolení k přeměně nezastavěných 
pozemků na staveniště ten, jemuž povolení podle § 5 vydáno, 

3) poplatky podle §§ 6 až 9 stavebník. 
 

§ 12. 
Poplatky předepisuje obecní starosta. 
Z platebního rozkazu lze se odvolati k obecnímu zastupitelstvu. Odvolání jest podati 

u obecního úřadu do 14 dnů po doručení platebního rozkazu. 
Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se podáním, učiněným u obecního úřadu do 

14 dnů po vyrozumění, odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, jehož rozhodnutí jest koneč-
né. 

Odvolání nemá účinku odkládacího. 
 

§ 13. 
Poplatky komisionelní a poplatky uvedené v §§ 5, 6, 7 a 9 jsou splatny do 14 dnů po 

doručení platebního rozkazu, poplatky uvedené v § 8 jsou splatny podle výše platebním 
rozkazem na jeden den stanovené měsíčně pozadu. 

Z částek poplatku včas nezapravených platiti jest 6 %ní úroky z prodlení, jestliže 
poplatek najednou nebo za jednoměsíční období splatný činí aspoň 50 K. 
 

§ 14. 
Kdo vědomě a úmyslně učiní protiprávně něco, aby se vyhnul placení poplatků nebo 

docílil nižší výměry poplatku, bude, pokud nejde o čin spadající do pravomoci řádných 
soudů, potrestán berní správou pokutou peněžitou od 20 do 1.000,– K.  

Kdo jinak protiprávně jedná proti těmto pravidlům, bude potrestán pořádkovou 
pokutou od 10 do 500 K, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 15. 
Poplatek včas nezaplacený vymáhá se exekucí politickou nebo soudní.  
O přípustnosti exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 

zákona čís. 76/1927 Sb. 
 

§ 16. 
O promlčení poplatků platí táž ustanovení jako o promlčení daní přímých. 
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§ 17. 

Výtěžku poplatků užíti jest výhradně k úhradě výdajů, spojených s působností obce 
ve věcech stavebních.  
 
 

V Hostivici, dne 23. ledna 1941 
 

Starosta obce: 
Příhoda Josef 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 361 až 362 

 
Rok 1936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecních poplatků  
za používání veřejného obecního statku 

(místa). 
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Obec Hostivice. Okres Kladno. 

 
Pravidla 

pro vybírání obecních poplatků za používání veřejného obecního statku (místa). 
 

Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 19.5.1937 (výnos zemského úřadu 
ze dne 19.5.1937 č. 11593/1937/odd. 5b) podle ustanovení § 28 zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 329 Sb. z. a n., aby v obci Hostivice vybírány byly ode dne 8.7.1937 do dne 
31.XII.1939 obecní poplatky za používání veřejného obecního statku (místa) podle těchto 
pravidel: 
 

§ 1. 
Poplatky vybírají se v těchto sazbách: 

1) za trvalé používání míst pro zahrádky z m2 ročně 1,– Kč 
2) za trvalé používání míst pro hnojiště, komposty a pod. z m2 ročně 50 h 
3) za přechodné používání veřejného statku pro kočovné zábavní podniky (kolotoče, 

houpačky, střelnice, zvěřince, cirkusy, panoramata, panoptika, loutková a jiná 
divadla, hry a pod.) za každý m2 zabrané plochy a den 05 h 

4) za pojezdné a přenosné stánky za den (zmrzlináři a pod.) 1,– Kč 
5) všichni jiní prodavači za každý m2 a den 20 h 
6) za uložení různých hmot na každý m2 a den 30 h. 
 

§ 2. 
Poplatky výše uvedené v § 1 se opakují a počítá se při nich každý byť jen započatý m 

běžný nebo m2 a den za celý. 
 

§ 3. 
Poplatky v § 1 uvedené je povinen platiti každý, kdo veřejného statku (místa) 

používá, zejména majitel, držitel nebo nájemce zařízení v § 1 zmíněných. 
Zaplacením poplatků nenahrazuje se povolení k používání veřejného obecního statku, 

potřebné podle platných předpisů. 
Začal-li kdo veřejného obecního statku (místa) používati způsobem v § 1 vytyčeným 

teprve během kalendářního roku, zaplatí poplatek v roce tom toliko část, vypadající na 
měsíce zbývající do konce roku. Při tom se za celý počítá i měsíc, kdy začal kdo veřejného 
statku používati, a vypočtený poplatek se zaokrouhlí nahoru na celé Kč. 

Stejné platí pro případ změny majitele (nájemce) zařízení během kalendářního roku, 
avšak s tím rozdílem, že povinnost platiti roční poplatek za používání nastává novému 
majiteli (nájemci) nejblíže příštím kalendářním měsícem po změně. 

Původnímu majiteli (nájemci) odpíše a vrátí se při změně takové k jeho oznámení 
o tom ona část předepsaného a již zaplaceného ročního poplatku, která připadá na zbytek 
roku, počínajíc nejblíže příštím kalendářním měsícem po oznámení změny. Při tom se 
vypočtená částka, jež se má vrátiti, zaokrouhlí nahoru na celé Kč. 

Stejné platí pro případ, kdy veřejného obecního statku přestane se vůbec používati 
během kalendářního roku způsobem vytčeným v § 1. 
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§ 4. 

Od placení poplatku jsou osvobozeny: 
1. stát, země, okres, obec a jejich podniky, jakož i podniky, jimž byla přiznána 

všeužitečnost; 
2. přípojky na obecní síť kanalisační, vodovodní, plynovodní a elektrovodní, jestliže 

obec zavedla a vybírá stočné nebo poplatky, postihující připojení na obecní stoky, po 
případě poplatky a dávky, postihující odběr vody, plynu a elektřiny; 

3. kočovné zábavné podniky, jichž majitelé provozují na podkladě t. zv. almužnické 
licence; 

4. přenosné stánky a pod. osob, používajících veřejného chudinského zaopatření, 
nebo jimž v náhradu za takové zaopatření propůjčuje se místo pro stánek a pod. zdarma; 

5. zařízení, náležející sborům, sdružením a spolkům, majícím účely lidumilné, 
osvětové a vzdělávací. 
 

§ 5. 
Poplatky předpisuje a vybírá obecní starosta, po případě orgán k tomu ustanovený 

a odvádí je do obecní pokladny. 
Podkladem pro předpis jest přihláška, v níž je strana povinna vyznačiti zejména druh 

používání (trvalé, přechodné), dále druh předmětu (zařízení), velikost zařízení pokud se 
týče zabrané plochy, a při používání přechodném také pravděpodobnou dobu používání. 
Obec jest oprávněna přesvědčiti se o správnosti údajů a předepsati poplatek na základě 
výsledku šetření. 

Předpis děje se platebním rozkazem, z něhož musí býti patrny všechny náležitosti, jež 
pro vyměření poplatků jsou rozhodné, jakož i výše poplatků jednotlivě i úhrnem. 

Při používání přechodném (§ 1) předpisuje se poplatek za celou přihlášenou dobu 
najednou. Trvá-li používání déle, předpíše se příslušný doplatek za další období. 

O zaplacení poplatků vydá se poplatníkovi potvrzenka, kterou musí strana uschovati 
a vykázati se jí kdykoliv obecním kontrolním orgánům. 
 

§ 6. 
Roční poplatky (i jejich části podle § 3, odst. 3. a 4.) za trvalé používání veřejného 

obecního statku (místa) jsou pro první kalendářní rok splatny do 30 dnů po obdržení 
platebního rozkazu; roční poplatky v letech dalších jsou pak splatny předem vždy ve dvou 
pololetních lhůtách, a to nejdéle do 14. ledna a do 14. července. 

Poplatky za přechodné používání veřejného obecního statku (místa) ihned při daném 
povolení. 
 

§ 7. 
Dozor nad řádným placením poplatků vykonává obecní rada po případě i pomocí 

kontrolních orgánů, jimž jest na požádání kdykoliv předložiti potvrzení, že poplatek byl 
zaplacen. 
 

§ 8. 
Proti předpisu poplatků (platebnímu rozkazu), jakož i proti rozhodnutí obce o odpisu 

a vrácení poplatků (§ 3, odst. 3. až 6. a § 5, odst. 4.), podati lze u obecního úřadu 
odvolání, a to do 14 dnů, počínajíc dnem, který následuje po dni, kdy platební rozkaz nebo 
vyrozumění o rozhodnutí obecního úřadu o odpisu a vrácení poplatků bylo doručeno.  
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O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo; z jeho rozhodnutí lze se odvolati 

k okresnímu úřadu, jehož rozhodnutí má platnost konečnou. 
Odvolání nemá účinku odkládacího. 

 
§ 9. 

Kdo vědomě a s úmyslem podnikne něco, aby se vyhnul placení poplatků nebo docílil 
nižší jich výměry, bude, pokud nejde o činy spadající do pravomoci řádných soudů, 
potrestán příslušným finančním úřadem (§ 43 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. 
z. a n.) peněžitou pokutou od 2 do 100 Kč. 

Kdo přestupků těch dopustil se bez úmyslu vyhnouti se placení poplatků nebo 
jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, bude potrestán pokutou 
pořádkovou, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 10. 
Poplatek včas nezaplacený vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 

exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343, odst. 2 zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 11. 
Z částek poplatků, které jakýmkoli způsobem nebyly včas zapraveny, platiti jest 6%ní 

úroky z prodlení, a to při poplatcích evidenčních a při poplatcích za přechodné používání 
veřejného obecního statku, činí-li poplatek v tom kterém jednotlivém případě vyměřený 
aspoň 50 Kč, a při ročních poplatcích za trvalé používání veřejného obecního statku, činí-li 
poplatek na celý rok připadající více něž 100 Kč. 
 

§ 12. 
O promlčení poplatků platí stejná ustanovení, jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 13. 

Výnosu poplatků užíti jest k úhradě nákladů na udržování veřejného obecního statku 
(místa) a nákladů na dozor k němu. 
 

§ 14. 
Dnem, kdy zavedeny jsou tyto poplatky, zaniká povinnost platiti uznávací činže za 

zařízení, poplatkům těm podrobená. 
 
 

Tato pravidla byla usnesena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 10. listopadu 
1936. 
 

V Hostivici dne 10. listopadu 1936. 
 

Nebáznivý 
Vládní komisař 
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 110, listy 273 až 275 

 
Rok 1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání obecních poplatků  
za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa. 
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Obec Hostivice. Okres Kladno. 
 

Pravidla 
pro vybírání poplatků za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa. 

 
Zemský výbor v Praze povolil usnesením ze dne 9.XII.1937 (výnos zemského úřadu ze dne 
9.XII.1937 č. 14559/37/odd. 5b) podle ustanovení § 28 zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 329 Sb. z. a n., aby v obci Hostivici vybírány byly od 17.XII.1937 do dne 31.XII.1942 
obecní poplatky za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa podle těchto pravidel: 
 

§ 1. 
Poplatek za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa, kterou obec vykonává svými 

orgány, je povinen platiti každý, kdo za prohlídku tu žádá nebo podle platných předpisů 
k ní zavdává podnět. 
 

§ 2. 
Sazby poplatků za zvěropolicejní prohlídku dobytka a masa v jednotlivých případech 

činí: 
1. při živnostenské porážce (i nucené)  

z koně nebo z kusu hovězího dobytka (vola, býka, krávy, jalovice) 15,–– Kč, 
z vepře 10,–– Kč, 
z telete nebo z hříběte 5,–– Kč, 
z ovce nebo kozy 3,–– Kč, 
z jehněte, kůzlete nebo selete 1,–– Kč; 

2. při dovozu nebo vývozu k účelům obchodu poražených koní, dobytka hovězího, 
ovcí, koz a vepřů, jakož i masa z těchto zvířat bez rozdílu druhu a jakosti, ať syrového 
nebo jakýmkoliv způsobem zpracovaného, dále slaniny, sádla nebo vnitřností zvířecích, 
určených k lidskému požívání, a to při dovozu nebo vývozu poraženého dobytka v celých 
kusech dobytka stejné poplatky jako za prohlídku při porážce (č. 1), z půlí nebo čtvrtí 
příslušnou část těchto poplatků a z menších částí masa a z ostatních předmětů 15 h za 
každý, byť jen započatý kilogram; 

3. před vydáním nebo prodloužením dobytčího pasu: 
z koně  5,–– Kč, 
z kusu hovězího dobytka (vola, býka, krávy, jalovice) 3,–– Kč, 
z telete, hříběte, vepře, ovce nebo kozy 2,–– Kč, 
z kůzlete, jehněte nebo selete 1,–– Kč. 

 
§ 3. 

Poplatky, uvedené v § 2 těchto pravidel, jsou splatny: 
a) poplatky za prohlídku dobytka při porážce a poplatky za prohlídku dobytka před 

vydáním neb prodloužením dobytčího pasu současně se žádostí za výkon prohlídky; 
b) poplatky za prohlídku předmětů, uvedených v § 2, č. 2 těchto pravidel a odjinud 

do obce dopravených, před jejich uložením do živnostenské provozovny; 
c) poplatky za prohlídku týchž předmětů, avšak z obce vyvážených, současně se 

žádostí za výkon prohlídky. 
 V případech odst. 1., lit. b) a c), jest obec oprávněna naříditi, aby váha předmětů 

tam uvedených byla zjišťována na jatkách nebo na obecní váze. 
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§ 4. 

Nejpozději se zapravením poplatků má platitel u obecního úřadu ústně nebo písemně 
(na předepsaných tiskopisech) ohlásiti: 

1. jméno toho, kdo je povinen poplatek platiti, 
2. úkon zakládající povinnost k poplatku, 
3. kdy a kde se má tento úkon provésti, 
4. druh a množství dobytka nebo masa. 

 
§ 5. 

Poplatky, uvedené v § 2 těchto pravidel, předpisuje a vybírá obecní starosta, po 
případě orgán, obcí k tomu cíli ustanovený. poplatky plynou do obecní pokladny. 

O zaplacení poplatků vydá se poplatníkovi v každém případě stvrzenka, která 
obsahuje: datum přihlášky, úkon zakládající povinnost k poplatku a den jeho provedení, 
druh a množství dobytka nebo masa poplatku podrobeného, obnos zaplacených poplatků, 
den platby a kde jsou poplatky zúčtovány. 

Zaplacené poplatky vrátí se pouze v tom případě, bylo-li od zvěropolicejní prohlídky 
dobytka nebo masa upuštěno. V takovém případě nutno za vrácení poplatků žádati 
u obecního úřadu do 14 dnů, počínajíc dnem, jenž následuje po dni zaplacení. V žádném 
jiném případě se poplatky nevracejí, tedy ani tehdy, zjistí-li se prohlídkou, že maso nebo 
jeho část (při porážce, dovozu nebo vývozu) není způsobilá k lidskému požívání, nebo 
bylo-li na základě výsledku prohlídky vydání nebo prodloužení dobytčího pasu odepřeno. 
 

§ 6. 
Musí-li býti vykonána prohlídka při nucené porážce v době, kdy předběžné zapravení 

poplatků není možné, je poplatky zapraviti s udáním důvodů během 24 hodin po porážce. 
Okolnost, že šlo o nutnou porážku, je na požádání obecních orgánů, pověřených vybíráním 
a kontrolou poplatků, věrohodně prokázati. 
 

§ 7. 
Osoby, které k účelům živnostenským v obvodu obce dobytek porážejí nebo porážeti 

dávají, nebo které předměty v § 2, č. 2 těchto pravidel uvedené za účelem obchodu do 
obce dopravují nebo dopravovati dávají, nebo které tyto předměty za účelem obchodu 
z obce vyvážejí nebo vyvážeti dávají, jsou povinny udati obci místnosti, v nichž předměty 
poplatkům podrobené přechovávají, místnosti tyto zevně označiti, a nesmějí do nich 
zamezovati přístup orgánům, které obcí ke kontrole poplatků jsou určeny. 
 

§ 8. 
Orgánové obcí k tomu ustanovení mají právo přesvědčiti se o správnosti údajů, 

učiněných osobami poplatky povinnými za účelem vyměření poplatků, jmenovitě o druhu 
a množství předmětů poplatkům podléhajících, a k tomu cíli i vstoupiti do místností, ve 
kterých se předměty poplatkům podrobené přechovávají. 
 

§ 9. 
K témuž účelu jsou jatky (veřejné i soukromé) kdykoli přístupny orgánům, 

pověřeným vybíráním a kontrolou těchto poplatků. 
Tito orgánové mají též právo nahlížeti do zápisů o porážkách (jateční protokoly) 

a o dovozu a vývozu a předmětů poplatkům podrobených a vůbec do všech zápisů a listin, 
týkajících se dobytka a masa na jatky a z jatek dopravovaného. 
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§ 10. 

Proti vyměření poplatků, jakož i proti rozhodnutí obecního úřadu o žádosti za vrácení 
poplatků podle § 5, odst. 3. těchto pravidel, podati lze odvolání u obecního úřadu do 
14 dnů, počínajíc dnem, následujícím po dni vyrozumění. O odvolání rozhoduje obecní 
zastupitelstvo. 

Z rozhodnutí obecního zastupitelstva lze se odvolati k okresnímu úřadu, jehož 
rozhodnutí jest konečné. 

Odvolání nemá účinku odkládacího. 
 

§ 11. 
Kdo vědomě a s úmyslem podnikne něco, aby se placení poplatků vyhnul nebo docílil 

nižší výměry tím, že učiní nesprávná udání nebo neučiní předepsané oznámení, bude 
potrestán, pokud nejde o činy, spadající do pravomoci řádných soudů, příslušným 
finančním úřadem (§ 43 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.) peněžitou 
pokutou od 2 do 100 Kč. 

Kdo se zmíněných přestupků dopustí bez úmyslu vyhnouti se placení poplatků nebo 
jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, na př. neoznačí místnosti pro 
uschování masa atd. určených, ztěžuje kontrolu oprávněných orgánů, bude potrestán 
pořádkovou pokutou, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. 

Pokuty plynou do chudinského fondu obce. 
 

§ 12. 
O promlčení poplatků platí stejná ustanovení, jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 13. 

Poplatek včas nezaplacený vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 
exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343 odst. 2. zákona čís. 76/1927 
Sb. z. a n. 
 

§ 14. 
Z částek poplatků, které jakýmkoli způsobem nebyly včas zapraveny, platiti jest 6%ní 

úroky z prodlení, činí-li poplatek v tom kterém jednotlivém případě vyměřený aspoň 50 Kč. 
 

§ 15. 
Výnosu poplatků užíti jest k úhradě výloh, spojených s výkonem zvěropolicejních 

prohlídek dobytka a masa. 
 
 

V Hostivici dne 27. října 1937. 
 

Nebáznivý 
Vládní komisař  
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Státní okresní archiv Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 109, listy 740 až 741 

 
Rok 1937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla pro vybírání hřbitovních poplatků. 
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Pravidla 

pro vybírání poplatků hřbitovních. 
 

Zemský výbor v Praze usnesením povolil usnesením ze dne 22. června 1938 (výnos 
zem. úřadu v Praze ze dne 22. června 1938 číslo 781/1938/odd. 5b) podle ustanovení 
§ 28. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., aby v obci Hostivice vybírány byly 
ode dne 11. srpna 1938 do dne 31.XII.1940 obecní poplatky hřbitovní podle těchto 
pravidel: 
 

§ 1. 
Poplatky hřbitovní vybírají se: 

a) za propůjčení místa pro hroby, hrobky, náhrobky a popelnice, 
b) za obnovu užívacího práva na tato místa, 
c) za převod užívacího práva pro hroby rodinné a pro hrobky na osoby jiné, 
d) za propůjčení hrobky obecní k prozatímnímu uložení zemřelého, 
e) za použití umrlčí komory, 
f) za vykopání, zasypání a první úpravu hrobu, 
g) za pohřbení rakví a uložení popelnic, 
h) za exhumaci. 
 

§ 2. 
Sazby jednotlivých poplatků jsou: 

a) za m2 místa pro hrobku: 
1. při zdi na dobu 50 roků 200 Kč, na dobu trvání hřbitova 400 Kč, 
2. při hlavní cestě na dobu 50 r. 180 Kč, na dobu trvání hřbitova 360 Kč; 

b) za m2 místa pro hrob rodinný: 
1. při hlavní cestě na dobu 25 roků 50 Kč, na dobu 50 roků 100 Kč, na dobu trvání 

hřbitova 200 Kč; 
c) za místo pro hrob obyčejný pro děti do 14 let na dobu 10 roků: 

1. při hlavní cestě 15 Kč, na dobu 20 roků 30 Kč, 
2. při vedlejší cestě 10 Kč, na dobu 20 roků 20 Kč, 
3. jinde 7,50 Kč, na dobu 20 roků 15 Kč; 

d) za místo pro hrob obyčejný pro osoby přes 14 roků stáří: 
1. při hlavní cestě na dobu 10 let 30 Kč, na dobu 20 roků 60 Kč, 
2. při vedlejší cestě na dobu 10 let 15 Kč, na dobu 20 roků 30 Kč, 
3. jinde na dobu 10 let 10 Kč, na dobu 20 roků 20 Kč; 

e) za místa pro náhrobky: 
1. pro pomník k hrobce na dobu 50 roků 200 Kč, na dobu trvání hřbitova za 

stejných podmínek 400 Kč, 
2. pro pomník k hrobu rodinnému na dobu 25 roků 100 Kč, na dobu 50 roků za 

stejných podmínek 200 Kč, na dobu trvání hřbitova 400 Kč, 
3. pro pomník k hrobu dětskému na dobu 10 roků podle stejných zásad jako 

stanoveny jsou poplatky za místa pro hroby dětské (lit. c) 40 Kč, 20 Kč, 10 Kč, 
na dobu 20 roků poplatky dvojnásobné, pro kříž s podezdívkou poplatky 
poloviční, 

4. pro pomník k hrobu osoby přes 14 roků stáří podle stejných zásad na dobu 10 
roků 80 Kč, 60 Kč a 20 Kč, na dobu 20 roků poplatky dvojnásobné, pro kříž 
s podezdívkou poplatky poloviční, 
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5. za m2 místa pro desku na zeď k hrobce na dobu 50 roků 100 Kč, na dobu trvání 

hřbitova 200 Kč, k hrobu rodinnému na dobu 25 r. 50 Kč, na dobu 50 roků 
100 Kč, na dobu trvání hřbitova 200 Kč; 

f) za m2 místa pro popelnice: 
1. při zdi na dobu 10 roků 25 Kč, na dobu 20 roků 50 Kč, na dobu 25 roků 60 Kč, 

na dobu 50 roků 125 Kč; 
g) za obnovu užívacího práva na všechna dočasná místa pod a) až f) jmenovaná na 

další stejnou dobu, t. j. na dalších 10, 20, 25 nebo 50 roků platí se stejné poplatky 
jako za propůjčení míst těch na prvých 10, 20, 25 nebo 50 roků; 

h) za převod užívacího práva na místa pro hroby rodinné a pro hrobky na dobu trvání 
hřbitova propůjčené na osoby jiné (cizí), platí se 50 % příslušného poplatku za místo; 

i) za propůjčení hrobky obecní k prozatímnímu uložení zemřelého, za rakev a den 2 Kč; 
k) za použití umrlčí komory k uložení zemřelého před pohřbením, za dítě do 14 let stáří 

10 Kč, jinak 20 Kč 
l) za vykopání, zasypání a první úpravu rodinného hrobu 100 Kč, dětského hrobu 50 Kč, 

jiného 25 Kč; 
m) za pohřbení do hrobky nebo do hrobu rodinného za každou rakev 100 Kč, do hrobu 

dětského 25 Kč, do hrobu jiného 50 Kč; 
n) za exhumaci 150 Kč. 
 

§ 3. 
Poplatky je povinen platiti, kdo žádá za úkon poplatku podrobený po případě kdo po 

zákonu jest povinen hraditi náklady pohřební. Obecní chudí jsou od poplatků osvobozeni. 
Obecní rada může s výhradou dodatečného schválení obecním zastupitelstvem poplatky 
v jednotlivých zřetele hodných případech snížiti nebo i zcela prominouti. 
 

§ 4. 
Poplatky předpisuje a vybírá obec. starosta nebo orgán obcí k tomu ustanovený 

a odvádí je do obecní pokladny. Poplatky jsou splatny zároveň se žádostí za provedení 
toho kterého úkonu. O zaplacení vydá se poplatníkovi v každém případě náležitě upravená 
stvrzenka. Obecní úřad vydá pak orgánům hřbitovní správy poukaz k provedení úkonů, jež 
byly zaplaceny. Stvrzenka a poukaz slouží za průkaz, že poplatky byly řádně zapraveny. 
Byla-li straně poskytnuta lhůta k placení, nutno okolnost tu v poukaze vyznačiti. Dozor nad 
správným placením poplatků vykonává obecní rada nebo orgán obcí k tomu ustanovený. 
 

§ 5. 
Proti vyměření poplatků podati lze odvolání k obecnímu zastupitelstvu a z jeho 

rozhodnutí lze se odvolati k okresnímu úřadu v Kladně, jehož rozhodnutí jest konečné. 
Odvolání jest podati u obecního úřadu do 14 dnů, počínajíc dnem, jenž následuje po dni 
vyrozumění. Odvolání nemá účinku odkládacího. 
 

§ 6. 
Kdo vědomě a úmyslně podnikne něco, aby se vyhnul placení poplatků nebo docílil 

nižší jich výměry, bude potrestán, pokud nejde o činy, spadající do pravomoci řádných 
soudů, příslušným finančním úřadem (§ 43. zák. č. 329/1921 Sb. z. a n.) peněžitou 
pokutou. Kdo přestupků těch dopustí se bez úmyslu vyhnouti se placení poplatků nebo 
jinakým způsobem jedná proti ustanovení těchto pravidel, bude potrestán pokutou  
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pořádkovou, kterou ukládá obec ve vlastním oboru působnosti. Pokuty plynou do 
chudinského fondu obce. 
 

§ 7. 
Poplatek včas nezaplacený vymáhá se exekucí politickou nebo soudní. O přípustnosti 

exekuce na jmění nemovité platí obdobně ustanovení § 343 odst. 2. zák. č. 76/1927 Sb. 
z. a n. 
 

§ 8. 
Z částek poplatků, které jakýmkoli způsobem nebyly včas zapraveny, platiti jest 6%ní 

úroky z prodlení, činí-li poplatek v tom kterém jednotlivém případě vyměřený aspoň 50 Kč. 
 

§ 9. 
O promlčení poplatků platí stejná ustanovení, jako o promlčení daní přímých. 

 
§ 10. 

Poplatky plynou do obecní pokladny obce Hostivice, a výnosu jich jest užíti k úhradě 
nákladů na zřízení a udržování obecního hřbitova. 
 
 

V Hostivici, dne 10. dubna 1937. 
 

Nebáznivý 
Vládní komisař  

 


