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C. II. Jit. e) bude znlti: právo fista^í.
Pod č. III. lit. b) na místě „přednášky o vše
obecné srovnávací a rakouské statistice*4 bude
„přednáška o statistice44.
§ 4.
§ 5, odst. 1. uvedeného zákona bude zníti:
Státní zkouška historicko-právní koná se nej
dříve v posledních čtyřech týdnech třetího se
mestru.
§ S.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy
bude vyhlášen, a působí od zimního semestru
1919—20. O působnosti jeho pro studující, kteří
počali svá studia před zimním semestrem
1919—20, jakož i pro studující vojíny rozhodne
se nařízením.
§ 6. •
Ministru školství a národní osvěty se ukládá,
aby tento zákon provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
Habrman v. r.
Cis. 291.

Zákon ze da* 23. května 1919
o doplňování komisí pro daň z příjimi.
Na základě usnesení Národního shromáždění
Se nařizuje:
§ 1.
Platnost ustanovení § 3, odstavec 2., zákona
ze dne 10 prosince 1918. c. 65 Sb. z. a n., rozši
řuje se na komise pro d-m z příjmu (§ 189, odsta
vec 3, zákona ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220).
.§

2.

Provést! tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášení, ukládá sc ministru financí.
TV G. Masaryk v. r.

Švehía v. i\, v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.

Cis. 292.

Zákon ze dne 27. května 1'19,
jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých
daních osobních ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220,
o dani důchodové.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje;

C1 á n'e k I.
V § 131 jest pod lit. b) připojili po slovech
„živnosti propachtované44:
„a z úroků v § 133, č. 3, uvedených44.
V § 133, odst. 2., 5. 2, úvodní věta, jest připojiti po slovech „účty veřejně vydávati44:
„a společností s obmezeným ručením44.
K témuž odst. § 133 jest připojit! jako nové
číslo 3:
„3. Podniky k veřejnému účtování povinnými,
společnostmi s obmezeným ručením, jakož i oso
bami fysickými, které provozují obchody bankovní
po živnostensku, co do všech poplatných úroků,
které tyto společnosti a osoby připisují k dobru
z peněz přijatých k zúrokování, pokud úroky tyto
nepodléhají již srážce daně dle čís. 2. nebo nemají
původ ve zcizení směnek. B 1 i ž š i u s i a n ovení vydají se nařízením. Zvláště mohou
býti také vydána ustanovení o tom, aby se vedeni
knih upravilo k účelům dozorčím.44
Článek II.
Pro vybírání daně důchodové z úroků, po
drobených srážce podle čl. I., platí posavadní usta
novení ještě potud, pokud poplatné požitky byly
splatné před vyhláškou tohoto zákona. Bližší usta
novení budou vydána nařízením.
Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášky, se ukládá ministru financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.

Cis. 293.

Zákon ze dne 27. května 1919
o změně platnosti ustanovení o středních školách
na Slovensku.
Podle usnesení Národního
nařizuje:
§ 1.

shromáždění se

Pokud pro střední školy a ústavy rovnocenné
(G. PG. B. P, L, školy obchodní a průmyslové) na
Slovensku nejsou předepsány výjimky, platí,
pokud se týče učebných osnov, školních knih,
přijímání žáků, zkoušení a klasifikace, školních
prázdnin, zkoušek dospělosti, služebního poměru
učitelstva a pod. příslušná ustanovení platná pro
střední školy a jmenované ústavy v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku.

