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Zástupci pod a)—g) nesmějí býti členy správy 
obchodní společnosti zřízené dle ustanovení §u 20.

Plná schůze volí ze svého středu předsedu, 
dva náměstky a pět jednatelů. Volba těchto činov
níků potřebuje potvrzeni ministra financí.

(Ostatní odstavce § 8 zůstávají nezměněny.)

§ 9, písm. a), zní:

a) voliti předsedu komise, jeho dva náměstky a
pět jednatelů.

§ 10, odstavec první, písm. c), zní: 

c) z pěti, jednatelů.
S,

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho' pověřeni jsou ministr 
financí v dohodě se všemi zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Brdlík

Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r. 
v. r.

♦

163.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. dubna 1921

k provedení zákona ze dne 3. března 1921, čís. 102 
Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro 
stavbu budov obytných a budov pro provoz pod
niků, jakož i pro obnovu starých a pořízení no

vých strojů.

Článek I.

K § 1, odst. 1.

Společnostmi ve smyslu § 1, odst. 1., rozumí 
se veškeré podniky, podléhající dani výdělkové 
podle II. hlavy zákona o osobních daních přímých 
ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi dani zárobkové podle 
uher. zák. čl. Vlil. z roku 1909. zák. čl. Lili. 
z roku 1912 a zák. čl. XXXIV. z roku 1916. Výhod 
§ 1 budou tudíž účastna také hospodářská a vý- 
děiková společenstva, dále těžařstva, spořitelny, 
podniky obecní a pod.

K § 1, odst. 6. a 8.

Za budovT věnované převážně k účelům 
obývacím pokládají se takové budovy, ve kterých 
z úhrnu podlahových ploch připadají nejméně dvě 
třetiny na místnosti obyvatelné a skutečně uží
vané k účelům obytným.

Do úhrnné podlahové plochy se nepočítají: 
předsíně, špižírny, koupelny a jinaké příslušen
ství, rovněž také ne verandy a podobné míst
nosti; naproti tomu arkýřové místnosti, které 
jsou částí obytné místnosti, buďte k ní připočteny.

Za obyvatelnou plochu počítají se obytné 
pokoje, obytné komory a obytné kuchyně.

Obytné místnosti nepozbývají této kvalifi
kace, používá-li se jich současně, nikoli však 
výhradně za provozovnu (krejčí, obuvník, kan
celář a pod.).

U stavebních komplexů posuzuje se každý 
samostatný objekt zvlášť.

K § 1, odst. 9.

Pro trestní řízení platí ustanovení V. hlavy 
zákona o osobních daních přímých ze dne 25. října. 
1896, čís. 220 ř. z.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho se pověřují ministr 
financí a ministr-spravedlnosti.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Kovařík v. r.
Dr. Beneš v. r, Dr. Šusta v. r.
Hanačík v. r. Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r. Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Mičura v. r.

Dr. Brdlík v. r.

164.
Vyhláška ministerstva železnih 

ze dne 28. března 1921
o změně koncesní listiny pro místní dráhu Netno- 
tice—Koryčany ze dne 21. dubna 1906, č. 88 ř. z., 

z důvodů zavedení osobni dopravy.

Ježto místní dráha Nemotice— Koryčany, jez 
dle koncesní listiny ze dne 21. dubna 1906, č. 88 
ř. z., byla určena pouze pro dopravu zboží, ma 
napříště sloužiti též veřejné dopravě osob mění 
se na základě vládního zmocnění uvedená kon
cesní listina takto:

V odst. 1. odpadají slova: „ustanovené to
liko k veřejné dopravě zboží".

/


