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Paušálem není však kryta:
a) daň z obratu z každé další dodávky
osvětlených kinematografických filmů nebo
ze zapůjčení zmíněných filmů;
b) daň z obratu z dodávky filmového mo
nopolu, t. j. výhradního exploitačního práva
jednotlivých obrazů.

Tuzemský výrobce filmů jest povinen vydati o dodávce, podléhající paušálu, v každém
případě řádný účet a v tomto účtu uvésti též
délku a váhu dodaných filmů. K cíli kontroly
jest výrobce také povinen vésti o takových
dodávkách zvláštní záznam, obsahující datum
dodávky, délku a váhu dodaných filmů, jméno
příjemcovo a jeho adresu. O zmíněných do
dávkách musí výrolbci v zákonné lhůtě podati také zvláštní daňové přiznání, v němž
rovněž musí uvésti úhrnnou délku a váhu fil
mů, dodaných v příslušném daňovém období.
Kdyby z jakýchkoliv důvodů v účtech, zázna
mu nebo přiznání nebyla zvlášť uvedena váha
dodaných filmů, platí domněnka, že 136 m
filmů váží 1 kg.

195.
Vyhláška ministerstva veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy v dohodě s mi
nisterstvy zemědělství a spravedlnosti
ze dne 15. srpna 1924,
jíž se ústav mlékařský státních výzkumných
ústavů pro výrobu živočišnou ustanovuje spe
ciální státní výzkumnou stanicí pro mléko a
jedlé tuky ve smyslu § 13 min. nařízení ze
dne 13. října 1887, č. 240 ř. z.

Ministr financí si vyhrazuje paušalování
toto kdykoliv zrušiti.
Vyhláška tato jest účinnou ode dne účin
nosti vl. nař. č. 185/1924 Sb. z. a n.

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy přiznalo v dohodě s minister
stvem zemědělství a s ministerstvem spra
vedlnosti ústavu mlékařskému státních vý
zkumných ústavů pro výrobu živočišnou po
vahu a práva speciální státní výzkumné sta
nice pro mléko a jedlé tuky ve smyslu § 13
nař. č. 240/1897 ř. z. a zmocnilo jej, aby
prostřednictvím svých výkonných orgánů,
státních výzkumných stanic zemědělských
v Čáslavi, Chrudimi, Hořicích, Táboře, Klato
vech a Roudnici zahájil v této obmezené pů
sobnosti činnost, vytčenou v § 1 zmíněného
nařízení.
Pro speciální státní výzkumnou stanici pro
mléko a jedlé tuky v Praze a její výkonné
orgány, státní výzkumné stanice zemědělské
v Čáslavi, Chrudimi, Hořicích, Táboře, Klato
vech a Roudnici jsou směrodatnými §§ 14 až
17 nař. č. 240/1897 ř. z., při čemž se upozor
ňuje na poslední odstavec §u 15, dle něhož má
jmenovaný výzkumný ústav ve funkci speci
ální státní výzkumné stanice v úředních vy
hotoveních přidávati ke svému titulu doložku:
„jakožto speciální státní výzkumná stanice
pro mléko a jedlé tuky.“

Bečka v. r.

Šrámek v. r.

Podnikatelé, kteří prodali opotřebovaný a
k předvádění již nezpůsobilý filmový mate
riál, jsou oprávněni při výpočtu čtvrtletních
daňových splátek a v přiznání vyloučiti
z úhrnné své tržby částku, připadající na
zmíněný filmový materiál.
Jinak platí o paušalované dani veškerá
ustanovení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. a vl.
nař. č. 156/1924 Sb. z. a n.

Státní tiskárna v Praze.

