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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:

§ 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:
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ČI. I.
Do zákona ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. 

z. a n., kterým se upravuje užívání pozemků 
v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního 
výnosu, vsunují se jako § 11a tato ustanovení:

(1) Poměry pachtovní (podpachtovní), kte
ré byly podle § 11 prodlouženy na pachtovní 
rok 1923/1924, obnovují se na pachtovní roky 
1924/1925 a 1925/1926, jestliže pachtýř (pod- 
pachtýř) oznámí do 28. února 1925 dvojmo 
písemně nebo ústně do protokolu u okresního' 
soudu, v jehož obvodě jsou pozemky, o něž 
jde, že si je i s příslušenstvím (§ 1, odst. 3.) 
ponechá v pachtu (podpachtu).

(2) Do téže lhůty mohou s účinky pro pach
tovní roky 1924/1925 a 1925/1926 podatí 
oznámení podle odst. 2. § 7 i ony osoby, které 
oznámení to nepodaly vůbec, nebo jichž ozná
mení bylo zamítnuto jen proto, že nebylo po
dáno v předepsané lhůtě, avšak jen tehdy, 
jestliže druhá smluvní strana má pozemek 
dosud ve vlastní správě.

(3) Soud doručí neprodleně oznámení dru
hé smluvní straně, t. j. tomu, kdo jinak by 
byl oprávněn pozemku užívati.

( l) Pokud nedojde mezi stranami k jiné 
dohodě, platí pro pachtovní (podpachtovní) 
poměr podle odst. 1. obnovený podmínky, 
platné pro pachtovní rok 1923/1924.

(&) Pro pachtovní (podpachtovní) poměr 
vzniklý podle odst. 2. tohoto článku platí, po
kud nedojde mezi stranami k jiné dohodě, 
podmínky úmluvy platné pro rok 1921.

(6) Osoby v odst. 1. a 2. uvedené mohou 
současně s oznámením prohlásiti, že hodlají 
plniti pachtovné podle ustanovení § 3, jestliže 
nebylo pachtovné podle odst. 4. § 7 již soudem 
určeno.

(7) Pokud nedojde k jiné dohodě, jest pach
tovné v takovýchto případech splatno při lu
kách a pozemcích uvedených v § 3, odst. 1, 
čís. 1, podle dosavadních zvyklostí, při jiných 
rolích (§3, odst. 1, čís. 2) v pachtovním roce 
1924/1925 polovicí měsíc po obnově pachtov
ního (podpachtovního) poměru, nejdříve však 
1. dubna 1925, druhou polovicí měsíc po skon
čení všech sklizňových prací v tomto roce a 
v pachtovním roce 1925/1926 polovicí 1. dub
na 1926, druhou polovicí měsíc po skončení 
všech sklizňových prací v témže roce.

(8) Podmínkou pro obnovu pachtovního
(podpachtovního) poměru (odst. 1 a 2) a jeho 
trvání však jest, že pachtýř (podpachtýř) vy- ] 
hovuje podmínkám § 2 a že nepoužije rolí a í 
luk, o něž jde, výhradně jako pastvin. i

(») Jinak platí pro obnovu ustanovení § 7, 
odst. 6 až 10, § 8, odst. 1 a § 12.
,0°) Pro poměr mezi pachtýřem (podpach- 

týřem) a druhou smluvní stranou platí obdob
ně předpisy dané v § 10:

a) pro případ, že pachtýř (podpachtýř) 
učinil neb učiní v předepsané lhůtě oznámení 
naznačené v 2. odst. § 7,

b) pro případ, že bylo nebo bude námitkám 
druhé smluvní strany vyhověno,

c) konečně pro případ, že druhá smluvní 
strana přede dnem, kdy jí bylo doručeno ozná
mení podle 2. odst. § 7, na pozemku vykonala 
neb vykoná práce způsobu naznačeného v 2. 
odst. § 10, nebo jej takto ošije (zasází).

í11) Rovněž pro poměr mezi druhou smluv
ní stranou a třetí osobou, které druhá smluv
ní strana přede dnem, kdy jí bude doručeno 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku, dá poze- 
mekdo pachtu (podpachtu) nebo jinakého 
užívání, jakož i pro poměr mezi zmíněnou 
třetí osobou a pachtýřem (podpachtýřem) 
platí obdobně ustanovení daná ve 4. odst.
§ 10.

čl. II.
Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlá

šení; provedou jej ministři zemědělství, 
vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Hodža v. r. Malypeír v. t
l)r. Dolanský v. r.

31CL
Zákon ze dne 19. prosince 1924, 

kterým se upravují odpočivné požitky někte
rých župních zaměstnanců, obecních a obvod
ních notářů a některých státních zaměstnanců 
na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i za
opatřovací požitky pozůstalých po těchto 

osobách.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
(!) Odpočivné požitky pensionováných žup

ních zaměstnanců na Slovensku, na které by 
se byl vztahoval zákon ze dne 22. března 1920, 
č. 210 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě poli-
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