Sbírka zákonů a nařízení, č. 3Q5. a 306§ 1.

C) Na území obcí Bolevce, Božkova, Doubravky, Doudlevců, Lobez a Skvrňan v poli
tickém okrese plzeňském nelze po dobu dva
ceti let ode dne, kdy tento zákon nabude účin
nosti, zřizovati a rozšiřovati pivovarských
podniků. Po této době lze na území jmenova
ných obcí zřizovati a rozšiřovati pivovarské
podniky jen s předchozím svolením, které
udílí se zřetelem na ochranu označení původu
plzeňského piva ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministerstvem
vnitra po vyslechnutí těch, kdož mají zájem
na této ochraně.
(-) Ustanovení předchozího odstavce ne
vztahují se na rozšiřování pivovarských pod
niků, které v den účinnosti tohoto zákona jsou
již zřízeny v městě Plzni.
(3) Pro posouzení otázky, zda jde o některé
z území v odstavci 1. uvedených, jest roz
hodný stav katastru a úřední název příslušné
obce v den 1. listopadu 1924.
§ 2.
živnostenský úřad nevezme na vědomí opo
vědí živnosti pivovarské a oznámení o zřízení
vedlejších závodů pivovarských a odepře
schválení příslušných provozoven, pokud opo
vědí, oznámení neb žádosti o schválení provo
zoven odporují ustanovením § 1.
§ 3.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Vztahuje se též na opovědí živností,
oznámení o zřízení vedlejších závodů a žádosti
o schválení provozoven, podané po 1. září
1924.
§ 4Ministrům průmyslu, obchodu a živností a
vnitra se ukládá, aby ve shodě se zúčastně
nými ministry zákon tento provedli.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. i.

305.
Zákon ze dne 22. prosince 1924
o prozatímní úpravě obchodních styků
s cizinou.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby se souhlasem pre

1907

sidenta republiky uváděla vyhlášením ve Sbír
ce zákonů a nařízení v prozatímní platnost
obchodní smlouvy s cizími státy v době od
1. února 1924 až do 30. června 1925 sjednané,
v nichž se cizím státům za přiměřené vzá
jemné výhody poskytují též úlevy z cel plat
ného autonomního celního tarifu.
§ 2.
Vláda jest povinna obchodní smlouvy uve
dené podle tohoto zákona v prozatímní plat
nost předložití bez prodlení Národnímu shro
máždění se žádostí za dodatečné schválení. Ve
Sbírce zákonů a nařízení bude bez prodlení
vyhlášeno, jestliže smlouva Národním shro
mážděním schválena nebyla a tudíž od doby,
kdy jedna z obou sněmoven na odepření sou
hlasu se usnesla, prozatímní platnosti po
zbyla. Rovněž tak bude vyhlášeno, kdy smlou
va po schválení Národním shromážděním byla
ratifikována a nabývá mezinárodní platnosti.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 4.
Provésti tento zákon- ukládá se všem čle
nům vlády.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.

Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markoviě v. r.,
též za ministra Dra Kállaye.

306.
Zákon ze dne 19. prosince 1924,
kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne
16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla
vláda zmocněna zřizovati státní policejní
úřady.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Platnost zákona ze dne 16. března 1920,
č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna
224*
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zřizovali státní policejní úřady, prodlužuje se
až do dne 31. prosince 1929.
§2.
Provésti tento zákon přísluší ministru
vnitra v dohodě s ministrem financí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Malypetr v. r.

307.
Zákon ze dne 22. prosince 1924,
jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění
zákona o požitcích válečných poškozenců.
Národní shromáždění republiky Česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ IK provádění zákona ze dne 20. února 1920,
č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poško
zenců ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922,
č. 39 Sb. z. a n., povoluje se na rok 1924 nad
peníz ve státním rozpočtu pro rok 1924 uve
dený, částka Kč 375,930.000.—. Z částky této
smí býti použito Kč 373,500.000.— pouze
k hrazení zákonných důchodů válečných po
škozenců, zbytku ke hrazení osobního nákladu
s prováděním citovaných zákonů spojeného.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby částky v § 1 uve
dené opatřila vhodnými operacemi.
§ 3.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlá
šení; provede jej ministr sociální péče spolu
s ministrem financí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Habrman v. r.
Bečka v. r.

ČI. I.
Úroky z dluhů, uzavřených v obchodních
letech 1922 až 1925 (1921/1922 až 1924/1925)
výrobními podniky na podkladě hypothék,
prioritních obligací aneb jinakých dílčích
dlužních úpisů, započtou se při vyměřování
daně výdělkové podle II. hl. zák. o os. d. do
základu zdaňovacího pouze pětinou, pokud
dluhy v uvedených formách uzavřené nečiní
více, nežli kmenový kapitál v podniku činný.
(§30 zákona ze dne 16. února 1918, čís. 66
ř. z.).
Tato výhoda poskytuje se na dobu 25 let,
počínajíc berním rokem, který následuje bez
prostředně po obchodním roce, v němž zácůjčka byla uzavřena.
Výhoda uvedená neplatí v případech, kde
výpůjčka se jeví pouze přímcu nebo nepřímou
konversí dluhů, uzavřených před obchodními
roky 1922 až 1925 (1921/1922 až 1924/1925)
ve formách § 94, lit. c, zákona o os. d.
Pro výrobní podniky samosprávných svazků
platí tato výhoda bez ohledu na poměr cizího
kapitálu ke kapitálu kmenovému a to i co do
dluhů, uzavřených v obchodním roce 1921.
Pro daň důchodovou považují se úroky
v prvém odstavci uvedené za plně zdaněny
daní výdělkovou (§ 125, čís. 14 zák. o os. d.).
Ustanovení to platí i po dobu úplného osvo
bození od daně výdělkové ve smyslu § 6, čís.
2 zákona o státní podpoře při zahájení sou
stavné elektrisace ze dne 22. července 1919,
čís. 438 Sb. z. a n.
Uvedené výhodě není na překážku, provozuje-li podnik vedle výroby'i obchod s cizími
výrobky (§ 108 zák. o os. d.), jestliže tento
obchod jest jen významu poměrně podřad
ného.
ČI. II.
Provedením tohoto zákona pověřuje se
ministr financí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Bečka v. r.

309.

308.

Zákon ze dne 19. prosince 1924,

Zákon ze dne 19. prosince 1924,

kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze
dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě
užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl
jich naturálního výnosu.

jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c,
zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z.,
o osobních daních přímých.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně;

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

