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16.

Vládní nařízení
ze dne 26. ledna 1925
o dávce z telefonních poplatků.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 10 zák. ze dne 22. prosince 1924,
č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění
některé předpisy o odpočivných a zaopatřo
vacích požitcích civilních státních a někte
rých jiných veřejných zaměstnanců a pozů
stalých po těchto zaměstnancích:
§ I(1) Dávka z telefonních poplatků činí 20%
poplatků telefonních placených ve styku tu
zemském.
(2) Telefonními poplatky sluší rozuměti:
1. účastnické poplatky, které zapravují
účastníci telefonu za to, že jim státní správa
ponechává v užívání telefonní stanici;
2. hovorné, a to jak hovorné za hovory ko
nané z veřejných hovoren, tak i hovorné za
hovory meziměstské;
8. poplatky uznávací a evidenční, které se
platí za udělení koncese k zřízení soukromého
telefonu, a ekvivalenty za ušlé telefonní po
platky.
(3) Telefonními poplatky v tomto smyslu
nejsou různé úplaty za stavební práce, konané
při zřizování anebo překládání účastnických
stanic (stavební příspěvky, paušály za pře
ložení stanic a výměnu přístroje atd.), dále
výlohy udržovací za soukromé telefony, po
kud stát obstarává udržování soukromých te
lefonů na účet majitelů, úplaty za stavby te

lefonů prováděné na cizí účet, konečně poplat
ky za telefonické zprostředkování telegramů.
(1) Dávku z telefonních poplatků je po
vinna zaplatit! osoba povinná k placení te
lefonního poplatku. Státní správa telegrafní
vybírá dávku od těchto osob zároveň s te
lefonním poplatkem, do něhož ji započte.
(2) K tomu cíli upraví státní správa te
legrafní, přihlížejíc zároveň k zásadám tarif
ní politiky, přiměřeně telefonní poplatky na
základě § 6, odst. 2., lit. g), zákona ze dne
28. března 1923, č. 60 Sb. z, a n„ o telegra
fech.
§ 3.
(1) Ministerstvo pošt a telegrafů vypočte
dávku za každé čtvrtletí z celkových poplat
ných příjmů uplynulého čtvrtletí a súčtuje ji
na účet finanční správy.
(2) Kdyby přesné zjištění telefonních po
platků, dávce nepodléhajících, působilo nepo
měrné obtíže, může ministerstvo financí povoliti, aby částka příjmů, dávce nepodléhají
cích, byla stanovena dohodou.
§ 4.
(1) Pokud nemůže býti provedeno súčtování, konají se na účet dávky měsíční splátky,
odpovídající zatímně vyšetřenému, dávce po
drobenému příjmu za uplynulý měsíc, a to
nejdéle do 15. příštího měsíce.
(2) Definitivní stanovení čtvrtletní povin
nosti provede se nejdéle do konce příštího
čtvrtletí.
(s) Doplatky nebo přeplatky, které se vy
skytnou při čtvrtletním súčtování dávky, súčtují se při příští měsíční splátce.
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§5.

Aby odvádění dávky mohlo býti definitivně
přezkoumáno, předloží ministerstvo pošt a te
legrafů za uplynulý správní rok do konce
června příštího roku roční odpočet dávky
z telefonních poplatků na základě dat uvede
ných v účetní závěrce účtárně 5. ministerstva
financí.
§

6.

O vrácení dávky z telefonních poplatků
platí táž ustanovení jako pro vrácení telefon
ních poplatků.

§ 7.
O otázce, je-li určitý telefonní poplatek
dávce podroben, rozhoduje ministerstvo fi
nancí v dohodě s ministerstvem pošt a te
legrafů.
§ 8.
Účinnost tohoto nařízení, jehož provedením
se pověřuje ministr financí a ministr pošt a
telegrafů, počíná 1. lednem 1925.
švehla v. r.
Malypetr v. r.

Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Novák v. r.
Dr. Dolanský v.
Udržal v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r.
Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r.

17.
Vyhláška ministra zemědělství
ze dne 29. prosince 1924
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze
státního melioračního fondu.
Podle §u 3, předposledního odstavce, zákona
ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n.
z r. 1920, jímž se mění ustanovení zákona ze
dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., o zvelebení země
dělství stavbami vodními, vyhlašuji, že mezi
ministerstvem zemědělství, příslušným zem
ským (správním) výborem a zájemníky do
jednány byly úmluvy o úhradě nákladu pro
vádění a udržování pro tyto podniky:

I. M e 1 i o r a č n í podnik II. v o d n í h o
družstva v Bříství, pol. okres
českobrodský.
Rozpočtený stavební náklad
645.000 Kč
(na úpravu potoka a ho
spodářské nádrže 837.000
Kč, na meliorace 308.000
Kč).
Udržovací fond ..............
18.000 Kč
(na udržování úpravy
potoka a hospodářské ná
drže 13.000 Kč, na udržo
vání meliorací 5.000 Kč).
Příspěvek státního melioračního fondu:
35% na úpravu potoka a
hospodářské nádrže až
do částky ...................... 117.950— Kč,
25% na meliorace až do
částky ...........................
77.000 — Kč,
35% na udržování úpravy
potoka a hospodářské ná
drže v částce ................
25% na udržování melio
rací v částce ................

4.550—- Kč,
1.250-— Kč.

Příspěvek zemského správního výboru:
30% na úpravu potoka a
hospodářské nádrže až
do částky ...................... 101.100— Kč,
20% na meliorace až do
částky ...........................
61.600-— Kč,
30% na udržování úpravy
potoka a hospodářské ná
drže v částce ............ .. •
3.900--— Kč,
20% na udržování melio
1.000— Kč.
rací v částce ..................
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.
Úmluva dojednána dne 6. listopadu 1924.
II. Meliorační podnik vodního
družstva ve Vos nic i, pol. okres
j í 1 o v s k ý.
Rozpočtený stavební náklad 482.000;— Kč
(na
úpravu
odpadů
28.938-99 Kč, na drenáž
451.957 08 Kč, na opatře
ní projektu pro úpravu
odpadů 6101 Kč a na
opatření projektu pro
drenáž 1.042 92 Kč).

