
1869Sbírka zákonů a nařízení, č. 403 a 404.

403.

Zákon ze dne 21. prosince 1922,

jímž se co do dávek veřejných poskytují 
výhody pro stavbu budov obytných a pro

vozních.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Platnost zákona ze dne 3. března 1921, čís. 

102 Sb. z. a n., rozšiřuje se na stavby (§§ 1 
a 2 cit. zák.), s nimiž bude v roce 1923 zapo
čato a které budou v tomto roce buď dokon
čeny anebo v nichž bude po roce 1923 nále
žitě pokračováno, avšak s odchylkou, že daně 
prostá mimořádná amortisace činí u budov 
obytných 50% a u budov provozních 35%.

§ 2.
Převéde-li se úplatně stavba, stran které 

platí daňová výhoda podle předcházejícího 
paragrafu, do 3 let po úplném dokončení, jest 
prvý takový převod osvobozen od poplatku 
nemovitostního.

Jde-li o přestavbu, přístavbu nebo ná
stavbu, jest osvobozena ta část hodnoty celé 
budovy, o níž se prokáže, že připadá na tuto 
částečnou stavbu.

Strana má žádati za osvobození nej poz
ději v neprodlužitelné lhůtě 30ti dnů po do
dání platebního rozkazu na poplatek nemovi- 
tostní z příslušné převodní smlouvy, k vymě
ření poplatků včas ohlášené, a k žádosti při
pojiti v prvopise nebo v ověřeném opise po
třebné doklady. Nebyla-li převodní smlouva 
ohlášena k vyměření poplatku včas, počíná se 
SOtidenní lhůta dnem po jejím sjednání.

Nemůže-li důkaz o splnění podmínek osvo
bození býti proveden ve lhůtě uvedené v před
cházejícím odstavci, budou poplatky vymě
řeny s vyloučením osvobození. Jestliže by 
však žádost včas podaná byla v tříleté lhůtě 
doplněna, buď poplatek vrácen nebo odepsán.

Zaniknou-li daňové výhody podle §u 1, odst. 
posledního, zákona ze dne 3. března 1921, čís. 
102 Sb. z. a n., zanikne také nárok na osvo
bození od poplatku převodního a poplatek se 
předepíše podle jinakých ustanovení. Majet
nik stavby, jenž jí použije k účelům odporu
jícím jejímu věnování, jest povinen ohlásiti 
to v osmi dnech úřadu, u něhož byla žádost 
za osvobození od poplatků podána; neučiní-li 
tak, předepíše se mu pokuta ve výši sleveného

poplatku a může mu kromě toho býti uložena 
pořádková pokuta do 100.000 Kč.

Bližší ustanovení budou vydána nařízením.

§ 3.
První převody staveb v §u 1 tohoto zákona 

uvedených jsou osvobozeny od dávky z pří
růstku hodnoty nemovitostí, jestliže převod 
stal se v době tří let od dokončení stavby.

Osvobození převodu stavebních parcel od 
dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí podle 
§u 1, odst. 2., čís. 4., zákona ze dne 30. března 
1920, čís. 209 Sb. z. a n., rozšiřuje se na pře
vody stavebních parcel v letech 1922 a 1923, 
jestliže parcel těch bude v plné výměře dle 
stavebních řádů přípustné použito ke stavbám 
podle tohoto zákona, dále podle zákona ze dne 
3, března 1921, čís. 102 Sb. z. a n., nebo podle 
zákonů o stavebním ruchu.

§ 4.
Zákon tento, jehož provedením se pověřují 

ministr financí a ministr spravedlnosti, na- 
'bývá účinnosti dnem vyhlášení.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. Dr. Kasin v. r.

404.
Zákon ze dne 18. prosince 1922

o úprnvě hospodaření ve státních závodech, 
ústavech a zařízeních, jež převahou nemají 

plniti úkoly správní.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Státní závody, ústavy a zařízení, jež pře

vahou nemají plniti úkoly správní, mohou 
býti nařízením vlády prohlášeny za podniky 
spravované podle zásad obchodního hospoda
ření (§2).

Ustanovení §u 8 úvodního zákona k obchod
nímu zákonu ze dne 17. prosince 1862, čís. 1 
ř. z. z roku 1863, jakož i odstavce 2. a 3. §u 4 
zák. čl. XXXVII: 1875 zůstávají nedotčena.

§ 2.
Zásady správy, účetnictví a bilancování 

! i tvoření reservních fondů budou podle po-
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váhy a úkolů podniků upraveny vládním na
řízením. Při tom bude zároveň stanoveno, jak 
má býti přihlíženo k veřejným zájmům.

Provozovací kapitál může si správa podniku 
opatřiti krátkodobými úvěry se svolením mi
nisterstva, do jehož oboru podnik náleží, a se 
svolením ministerstva financí. Jinak mohou 
podniky tyto míti podíl na úvěrech ústavně 
vládě povolených podle rozhodnutí vlády.

Přebytky zjištěné po zapravení investic po
dle zásad stanovených nařízením podle 
odst. 1..odvádí podnik do státní pokladny, 
která hradí případný schodek zálohou. Zálohy 
provozovací poskytnuté státní pokladnou, 
jakož i podíly na úvěrech státních (odst. 2.) 
budou poskytovány na úrok, který určí vláda. 
Zálohy _ poskytnuté státní pokladnou, jež 
kryty jsou odvedenými přebytky, se neúro- 
kují.

Bilance, sdělané podle zásad stanovených 
nařízením podle odst. 1. a schválené minister
stvem, do jehož oboru podnik náleží, jakož 
i ministerstvem financí a Nej vyšším účetním 
kontrolním úřadem, jsou součástí státní účet
ní závěrky.

Ustanovení §§ 5 a 6 zákona ze dne 20. břez
na čís. 175 Sb. z. a n., zůstávají ne
dotčena.

Zatížení majetkové podstaty těchto podni
ků může se díti jen zákonem. ^

§ 4‘

^Správa podniku jest povinna předložití 
včas rozpočet podniku na rok příští. Rozpočet 
tento jest přílohou rozpočtu státního.

§ 5.

Na předpisech o právním zastoupení stát
ního majetku a o vedení exekuce proti státu 
se nic nemění.

§6.

Provedení tohoto zákona, který nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 1923, ukládá se mi
nistru financí v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

T, G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Rašín v. r.

Zákon ze dne 21. prosince 1922

o změně §u 8 zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně 
v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát 

přejímá'výkony zdravotně policejní.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
V odst. 4. §u 8 zákona ze dne 13. července 

1922, č. 236 Sb. z. a n., zaměňují se slova: 
, částkou 10.000 Kč“ slovy „částkou 3600 Kč“ 
a vkládá se za slova „i požitky vyšší" věta: 
„Jedna třetina smluvních požitků služebních 
je mimořádným přídavkem odpovídajícím mi
mořádným přídavkům úředníků státních".

Poslední věta téhož odstavce bude zníti 
takto: „Pensijní základna budiž stanovena se 
smluvními požitky ve smlouvě služební, nemá 
však býti nižší, než pensijní základna stano
vená §§ 1 a 2 zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 237 Sb. z. a n.“.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti současně se 

zákonem ze dne 13. července 1922, č. 236 
Sb. z. a n„ a provede jej ministr veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy se zúčastně
nými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Šrámek v. r.

405.

40S.

Zákon ze dne 21. prosince 1922,
kterým se mění ustanovení zákona ze dne
18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění 
vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, 
ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, 
jakož i k potřebným opatřením s tím souvi

sejícím.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.
§ 1 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 

Sb. z. a n., mění se a má zníti takto:


