
1908 Sbírka zákonů a nařízení, č. 307.—300.

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:

§ I-
K 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.

308.
Zákon ze dne 19. prosince 1924,

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;

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 zá- 
cůjčka 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, provo- 
zuje-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.
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.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:


