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Cis. 420.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 1. července 1920

k provedení článku II. zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 271 Sb. z. a n., kterým se pozměňuji usta
novení §§ 115 a 116 zákona ze dne 6. března 1906, 
č. 58 ř. z., o společnostech s obmezeným ru

čením.

§ 1.

Cis. 421.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 24. června 1920

o zrušení Československé textilní komise a zří
zení Československé Inářské komise.

Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a h., se nařizuje:

/

Počínajíc berním rokem 1920 podléhají spo
lečnosti s obmezeným ručením, bez ohledu na 
výši ukládacího kapitálu, zdanění podle všeobec
ných zásad II. hlavy zák. o os. daních.

V důsledku toho zrušuje se, počínajíc berním 
rokem 1920, nařízení bývalého ministerstva fi
nancí ve Vídni ze dne 2. června 1906, č. 110 ř. z., 
a platí nyní o společnostech s obmezeným ručením 
všeobecně ustanovení prováděcího předpisu k II. 
hlavě zákona o osobních daních s veškerými do
datky.

Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platí 
pro zdanění společností š obmezeným ručením 
předpisy, dle nichž se tam zdaňují společnosti 
akciové.

§ 2.
U společností s obmezeným ručením které 

dosud podléhaly zdanění dle I. hl. zák. o os. da
ních, bude podkladem pro výměru zvláštní daně 
výdělkové ria berní rok 1920 bilance obchodního 
roku, který roku bernímu bezprostředně před
cházel. Ustanovení § 116 zák. o os. daních se na 
tyto případy nevztahují.

Zrušením § 115 cit. zák. zrušují nebo měn 
se i ustanovení § 4, odst. 2., zákona ze dn< 

'-',4~n-ůra č- 66 ř. z., o dani válečné, a pro- 
vadeciho nařízení bývalého ministerstva financ 
ve \ jctm ze dne 6. července 1918, č. 254 ř z 
-k §u 4, I„ odst. U a 2., II.. A., čís. 3., B., čís. 1. a 2. 
't c, k §u 5. II., cis. 2., k §u 21, odst. 6., a k §u 38 

U A. odst. 4.). O vyměřování daně válečné spo- 
ecnostem s ručením obmezeným ze zisků roku
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naučí a a ' wk'a^a se mimstru fi-
a správy rU Pr0 sJednocení zákonodárství

, Tnsar v. r.
Svebía v. r.
Dr- Engliš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Ur. Hotowetz v. r. 
Qř. Meissner v. r.

Hísbnnan v. r. 
Tohants v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Stříbrný v. r.
Hr. Vrbenský v. r.

článek 1.
Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živ

ností ze dne 22. listopadu 1918, čís. 44 Sb.*z a n 
o hospodaření vlnou, bavlnou, lnem, konopím! 
jutou a jinými rostlinnými vlákny, přízemi a to
vary z nich vyrobenými, se zrušuje.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 21. března 1919, čís. 144 Sb. z. a n., o sta
noveni nejvyšších cen zaplněnou a konopnou 
(správné. koudelnou) přízi, ^nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 7. listopadu 1919, 
as- 587 z- a n., o gpravě zpracování lněných 
Pi iz.,_ lněného zboží a obchodu jimi, jakož i na
řízení vlády. republiky Československé ze dne 

. oiibna 1920, čís. 204 Sb. z. a n., o úpravě ob
chodu lnem, se pozměňují, jak následuje:

§ 1.
c, Hospodařením lnem, lněnou a koudeinou 

pi izí a lněným zbožím pověřuje se v mezích 
nařízení ze dne 21. března 1919, čís. 144 Sb z 
a n., 7. listopadu 1919, čís. 587 Sb. z a n á
7. dubna 1920, čís. 204 Sb. z. a n„ Československá
inarska koniis.e se sídlem v Praze, na niž pře- 
chází působnost dosavadního Inářského odboru 
Československé textilní komise, zřízené naříze
ním ministra průmyslu, obchodu a živností ze 
dne 22. listopadu 1918, čís. 44 Sb. z. a n. Co do 
ostatní své činnosti provede československá 
(extilní komise likvidaci dle poukazů ministerstva 
obchodu,.

§ 2.
Cleny Československé Inářské komise jme- 

iiuie ministerstvo obchodu, a to po dvou z řad 
pěstitelů lnu (tyto v dohodě s ministerstvem ze
mědělství), tírníků, přádelmkň, tkalců a dělníků, 
dále jednoho zástupce Zemědělských podniků 
pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci. Předsedu a místopředsedu jmenuje 
z Plena Jnářské komise ministerstvo obchodu 
v dohodě s ministerstvem zemědělství. Po 
jednom zástupci do komise vyšlou ministerstvo 
zemědělství, ministerstvo pro zásobování lidu a 

* komise pro zahraniční obchod.

, § 3.
co *Při kfskoslovenské Inářské komisi zřizuií 
se tyto odbory:
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1. odbor pro pěstění a výkup lnu,
2. odbor přadlácký,
3. odbor tkalcovský.
Odbory jsou povolány podávati Českoslo

venské biářské komisi návrhy, jejich skupiny 
zvláště se dotýkající.

Členy odborů jmenuje dle návrhu komise 
ministerstvo obchodu jednak z plena Českoslo
venské Inářské komise, jednak z řad interesentů, 
a to členy odboru pro pěstění a výkup lnu v do
hodě s ministerstvem zemědělství. Počet členů 
jednotlivých odborů určí jednací řád Českoslo
venské Inářské komise.

§ 4.
Československá Inářská komise podléhá do

zoru ministerstva obchodu, které jmenuje vlád
ního komisaře. Týž má právo veta.

Dozor provádí ministerstvo obchodu v sou
činnosti s příslušnými ministerstvy.

a h., a ze dne 7. listopadu 1919, čís. 587 Sb. z. a n., 
mluví o úřadech politických, rozumí se tím na 
bývalém území uherském administrativní vrch
nost, tam, kde jde o výkon pravomoci trestní, 
administrativní policejní vrchnost.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho pověřuje se ministr ob
chodu v dohodě s ministrem zemědělství.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. f.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r.

Sonntás: v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r. 
johsmis v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

g 5.
československá Inářská komise hospodaří a 

vyřizuje záležitosti v rámci vymezené působno
sti podle potřeby za součinnosti a za přibrání 
svých odborů a podává vládě návrhy, čelící 
k zvelebení produkce lnu a Inářského průmyslu. 
Zejména pověřuje, se Československá Inářská ko
mise stanovením nejvyšších cen za surové příze 
lněné, případně koudelné. Stanovené ceny podlé
hají schválení ministerstva obchodu a vyhlašují 
se v úředních listech.

Ve sporných otázkách, v případě odporu 
vládního komisaře, neb bude-ii o to komisí zvlá
ště požádáno, rozhodne ministerstvo obchodu 
v dohodě s příslušným ministerstvem. S prová
děním usnesení dlužno v takových případech 
vyčkati do rozhodnutí ministerstva obchodu.

g 6.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno

cení lnu v Jindřichově Hradci vykonávají úkoly 
na ně dosud vznesené nadále jako generální ko- 
misidnář Československé Inářské komise.

§ 7.
Pro svoji činnost vypracijje Československá 

Inářská komise jednací řád, který podléhá schvá
lení ministerstva obchodu. Jednací řád musí ob
sahovat! zejména ustanovení o rozsahu působno
sti a pravomoci odborů, o poměru jich a Zeměděl
ských podniků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jin
dřichově Hradci k Inářské komisi, o agen.de ad
ministrativní, o vnitřním hospodářství finančním, 
o svolávání porad, o postupu při jednání a usná
šení sc.

§ 8.
Pokud se v nařízení vlády republiky Česko

slovenské ze dne 21. března 1919, čís. 144 Sb. z.

Čís. 422.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. července 1930,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení na
řízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. a n., 
jímž se stanoví organisační řád pro poskytování 
úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Ce
chách, nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 359

V, £

Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro 
poskytování úvěru živnostníkům válkou poško
zeným na Moravě, vyjímaje moravské enklávy ve 
Slezsku, nařízení ze dne 21. července 1919, čís. 
437 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro 
poskytování úvěru živnostníkům válkou poškoze
ným ve Slezsku a moravských enklávách, a na
řízení ze dne 4, května 1920, čís. 336 Sb. z. a n., 
jímž se stanoví organisační řád pro poskytováni 
úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slo

vensku.

Ku provedení zákona ze dne 23 května 1919, 
čís. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky vál
kou poškozené, nařizuje se toto:

Článek I.

1. Nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 
Sb. z. a n„ nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 
359 Sb. z. a n., a nařízení ze dne 21. července 
1919, čís. 437 Sb. z. a n., doplňuje a mění se takto:

§ 4, odst. 8., posl. věta, má zníti:
„Mimo úrok smějí býti dlužníku účtovány 

jen skutečné hotové Výlohy a příspěvek na režií-


