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240.

b) do dvou třetin, dostoupí-li tento reservní
fond 20% státního vkladu.

Zákon ze dne 13. července 1922
§8.

Zisky, jichž docílily filiálky, podle § 1 zří
zené, nepodléhají zdanění podle II. hlavy zá
kona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud
se týče podle zákon, článku VIII: 1909 s do
datky až do doby, kdy reservní fond, zřízený
podle § 6, dostoupí výše 80% státního vkladu,
nejdéle však do konce roku 1932.
§9.
Ministerstvo financí vydá v dohodě s mini
sterstvem vnitra po návrhu ústavu jednací
řád pro obchody filiálky, zřízené podle § 1.
Ve příčině těchto obchodů a správy filiálky
vykonává dozorčí a schvalovací práva, která
podle stanov ústavu příslušejí zemskému auto
nomnímu úřadu, ministerstvo financí v do
hodě s ministerstvem vnitra.
§ 10.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Ministrům financí a vnitra se ukládá, aby
jej provedli.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.

o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky
15,000.000 Kč na nejnutnější investice města
českého Těšína.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IVláda se zmocňuje, aby městu Českému Tě
šínu poskytla na vybudování nejnutnějších
zařízení ze státních peněz bezúročnou zá
půjčku nejvýše 15,000.000 Kč.
■ Půjčka tato smí býti vyplacena pouze po
částech podle postupu prací, konaných dle
investičního programu schváleného vládou.
Doba splatnosti půjčky určena bude vlá
do,, se zřetelem k výsledkům jednání o roz
dělení majetku bývalého města Těšína.
§

2.

Ministr financí se zmocňuje, aby potřebnou
úhradu opatřil úvěrní operací.
§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení ; jeho provedení ukládá se vládě.

239.
Zákon ze dne 10. července 1922
o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev
(pravovárečných komunit).

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.,

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

též za ministra Dra Vrbenského.

§ 1.
Pravovárečná měšťanstva (pravovárečné
komunity) podléhají dani výdělkové podle II.
hlavy zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z.

též za ministra Dra Mičuru.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1923; provedením pověřuje se ministr financí.

Dr. Dolanský v. r.
černý v. r.
Dr. Dérer v. r.,

Dr. šrobár v. r.,
Staněk v. r„
též za ministra Udržala.

též za ministry Habrmana a Srbu.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

A. Novák v. r.,
též za ministra L. Nováka.

Státní tiskárna v Praze.

