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zastupitelstva ze dne 1. října 1920, schvále
ného moravským zemským výborem usnese
ními ze dne 16. října 1920 a ze dne 28. prosince 
1920 v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 
Kč, aby si opatřilo prostředky ku výstavbě 
obytných domů, smí býti užíváno k úročnému 
ukládání peněz poštovního šekového úřadu, 
nadací a ústavů, podléhajících veřejnému do
zoru, rovněž tak k uložení peněz sirotčích, 
svěřenských a depositních a konečně až do 
výše kursovní ho kursu, avšak nikoliv přes 
jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní 
kauce.

§ 2.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí, 
vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.

černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r., 
za ministra Hanačíka.

Dr. Popelka v. r.

292.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 
jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů vý
chodočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky 
elektrisační z r. 1921 v úhrimé jmenovité hod
notě 30 milionů korun k ukládání nadačních, 

sirotčích a podobných kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Dílčích dluhopisů, jež vydá za souhlasu 
vlády jménem země české zemský správní 
výbor v Praze podle usnesení ze dne 29. pro
since 1920 v úhrnné jmenovité hodnotě
30,000.000 Kč, aby si opatřil prostředky na 
dokončení investic ve Východočeské elektrár
ně v Poříčí, smí býti užíváno k úročnému uklá
dání peněz poštovního šekového úřadu, nadací 
a ústavů, podléhajících veřejnému dozoru, 
dále k uložení peněz sirotčích, svěřenských a 
depositních a konečně až do výše bursovního 
kursu, avšak nikoliv přes jmenovitou hod
notu, za služební a obchodní kauce.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí, 
vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

Dr. Hotowetz v. r., 
za ministra Hanačíka.

§ 2.

293.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

jímž se mční ustanovení § 96 zákona zc dne
25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních 

přímých.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
K § 96 zák. ze dne 25. října 1896, č. 220 

ř. z., o osobních daních přímých, buďtež při
pojeny tyto další nové odstavce:

„Dodatečné zdanění záloh, fondů a jiných 
přebytků dle předcházejících ustanovení ne
nastane při splynutí (fusi) podniků dle čl. 
215. a 247. obch. zák., dále při přeměně pod
niků ve společnosti akciové a u společností 
s obmezeným ručením (zákon ze dne 6. břez
na 1908, čís. 58 ř. z.) mimo to i při přeměně 
elektrárenských společností s ručením obme
zeným v hospodářská a výdělková společen
stva ve smyslu zákona ze dne 9. dubna 1873, 
č. 70 ř. z., a konečně při splynutí společenstev 
s ručením obmezeným v jedno společenstvo.

Totéž platí i tehdy, když podnik, podléha
jící zdanění dle této hlavy, má dne 1. června 
1921 v držení veškeré akcie nebo podíly 
(kuxy) jiného podniku a splyne s ním, aniž 
by vydal nových akcií.

úlevy tyto nevylučují však dodatečné zda
nění záloh, fondů a jiných přebytků, užije-li 
se jich při přeměně neb v pozdější době k úče
lům poplatným.*'

§ 2.

Tento zákon, jehož provedení se ukládá mi
nistrů financí, nabývá účinnosti dnem vyhlá-

*
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šení a jeho platnost končí dnem 31. prosince
1923.

T. G. Masaryk v. r.

černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

294.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

jímž se mění některá ustanovení o přímých 
daních platných na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi a stanoví se válečná přirážka k dani 
dóchodkové (z pří jmu j za léta 1921 až 1923.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Platnost zákonných článků X : 1909, 
XXVI :1916, dále LIII:1912 a IX:1918, těch
to dvou posledních potud, pokud se týkají 
daně dóchodkové (z příjmu), rozšiřuje se 
pro berní léta 1921 až 1923 na příjmy přes 
6000 Kč až do 10.000 Kč včetně, a mění se 
pro uvedená léta tyto zákonné články bez 
újmy ustanovení zákona ze dne 26. března 
1920, č. 198 Sb. z. a n., takto:

§ 1.

§ 9 zák. čl. XXVI:1916 se vynechá.
V § 10, odst. 2., a v § 11, č. 1., téhož zák. 

čl. nahradí se částky 10.000 K částkami 
6000 Kč.

Ustanovení § 14 téhož zákonného článku 
pozbývají platnosti potud, pokud se jimi při
znává osvobození od daně dóchodkové (z příj
mu) zaměstnancům v soukromých službách 
a zřízencům zemské dělnické nemocenské 
a úrazové pojišťovny.

§ 2.

Zákonný článek X :1909 o dani dóchodkové 
(z příjmu), mění se takto:

Místo třetího odstavce, lit. b) a čtvrtého 
odstavce § 3 nastoupí tato ustanovení:

b) roVněž nepřipočítá se pracovní příjem 
manželky nebo jiných příslušníků domác
nosti, který nebyl získán v hospodářství po
platníkově, pokud celkový příjem domácnosti 
nepřevyšuje 15.000 Kč.

V obou těchto případech zdaní se přísluš
ný příjem zvláště.

Pokud celkový příjem přednosty domác
nosti (čítajíc v to i připočitatelný příjem 
jednotlivých příslušníků) nepřevyšuje 15.000 
Kč, rozdělí se příjem z hospodářského nebo 
výdělkového podniku, který je výsledkem 
pravidelné a trvalé spolupráce přednosty do
mácnosti a druhého manžela nebo dětí, tím 
způsobem, že na přednostu domácnosti při
padnou z tohoto příjmu dvě třetiny a na 
ostatní spolupracující členy domácnosti jedna 
třetina. Dvě třetiny příjmu z tohoto podniku 
připadající na přednostu domácnosti zdaní 
se u tohoto spolu s jinakým u něho zdanitel
ným (připočitatelným) příjmem, kdežto tře
tina příjmu z podniku připadající na spolu
pracující členy domácnosti zůstane nezda
něna. K spolupracujícím členům domácnosti, 
na něž připadá jedna třetina příjmu z pod
niku, nebudiž přihlíženo při poskytování 
snížení daně dle § 25.

Poslední odstavec § 3 zůstává nezměněn.

V § 4, čís. 7., nahradí se částka 800 K část
kou 6000 Kč.

V § 12, čís. 8., nahrazují se částky 200 K a 
400 K částkami 1200 Kč a 2400 Kč.

V § 12, čís. 8., poslední věta prvního od
stavce bude zníti:

Srážka životních pojišťovacích prémií dle 
hořejší výměry přísluší též všem ostatním 
poplatníkům.

K § 12 připojí se jako č. 11. odstavec to
hoto znění:

Příspěvky k pokladnám nemocenským, úra
zovým, starobním, invalidním, vdovským, 
sirotčím a pensijním nebo takovým ústavům, 
pokud je poplatník prokazatelně platil za sebe 
sama nebo za příslušníky své rodiny v me
zích v odstavci prvním čís. 8. tohoto para
grafu vytčených, nebo za své úřednictvo, zří- 
zenectvo, dělnictvo a služebnictvo. Dále 
u příjemců služebních platů ony částky, jichž 
jest třeba k opatření a zachování vlastního 
pracovního nářadí a šatu, dále zvláštní vý
lohy spojené se zaměstnáním v obzvláště ne
bezpečných, nepřetržitých nebo nočních zá
vodech, jízdné z místa a do místa pracovního 
a konečně částky pravidelně zapravované do 
odborných spolků nebo pomocných pokladen 
za příčinou zajištění podpor pro případ ne
moci, mateřství, nezaměstnanosti nebo ne
schopnosti k výdělku a pro jiné případy nou
ze; tyto výlohy, pokud prokazatelně nečiní


