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149.
Zákon ze dne 4. července 1923

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního 
pojištění.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

Při ministerstvu zemědělství zřizuj e se fond 
pro účely veřejného živelního pojištění částkou
50,000.000 Kč.

Ministr financí se zmocňuje, aby opatřil 
částku tu úvěrní operací.

§ 2.
Částka 50,000.000 Kč budiž věnována, bu- 

de-li veřejné živelní pojištění upraveno zá
konem v roce 1923, jako základ pro toto po
jištění, jinak budiž jí použito podle zásad sta
novených vládou především na podporu pro 
kraje postižené v roce 1923 živelními pohro
mami a zbytku budiž použito ve smyslu zá
kona, který bude vydán o veřejném živelním 
poj ištění.

§ 3.

Tento zákon nabude účinnosti dnem vy
hlášení.

Jeho provedení se ukládá ministrům financí 
a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.

Dr. Hodža v. r. Bečka v. r.

150.
Zákon ze dne 4. července 1923,

jímž se povoluje úleva na všeobecné dani vý
dělkové na rok 1923.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

O) Nastalo-li prokázané v podniku, jemuž 
na rok 1923 byla předepsána výdělková daň 
na základě provozovacích poměrů a výsledků 
provozování z roku 1921, takové zhoršení 
těchto poměrů a výsledků v roku 1922, že by 
předepsaná sazba všeobecné daně výdělkové 
bez válečné přirážky uložená na rok 1923 či
nila vzhledem ke skutečnému výnosu z roku
1922 více nežli procento označené v čl. III. zá
kona ze dne^ 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n., 
má poplatník nárok na snížení daně na tuto 
sazbu.

Snížení daně z tohoto důvodu smí však býti 
jen potud povoleno, aby sazba daně neklesla 
na méně než polovinu daně pravoplatně na rok
1923 předepsané.

(2) Nárok na snížení všeobecné daně výděl
kové dle hořejšího ustanovení jest uplatniti 
zvláštní žádostí u příslušné berní správy do 
60 dnů od vyhlášení tohoto zákona, po případě 
do 30 dnů po doručení platebního rozkazu 
o všeobecné dani výdělkové na rok 1923, resp. 
na období 1922/23.

(3) Výnos docílený v poplatném podniku 
nebo zaměstnání (podle odst. 1.) stanoví se dle 
ustanovení odstavce 2. článku III. zákona ze 
dne 28. dubna 1922, čís. 144 Sb. z. a n.
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