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Provedením tohoto nařízení se pověřují 
ministři průmyslu, obchodu a živností, vnitra, 
veřejných prací a spravedlnosti.

§ 49.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Viškovský v. 
Mlčoch v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Nosek v. r. 
Dvořáček v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.

7.
Vládní nařízení 

ze dne 22. prosince 1925, 
kterým se snižuje přirážka k dani z vodní síly 
a doplňuje ustanovení § 23 vládního nařízení 
ze dne 12. května 1922, č. 142 Sb. z. a n., jímž 

se provádí zákon o dani z vodní síly.

Novým vodním dílům, zřízeným a uvedeným 
do provozu po 1. lednu 192S, přiznává se úplné 
osvobození od daně z vodní síly pro první pat
náctiletí bez předchozího přezkoušení jejich 
výnosnosti podle § 9 zák. č. 338/1921 Sb. z. 
a n.; stejně přiznává se bez předchozího pře
zkoušení výnosnosti pro první patnáciletí další 
osvobození od daně z vodní síly pro vodní díla, 
zřízená a uvedená do provozu v době od 1. led
na 1919 do 31. prosince 1925, byla-li za pří
slušná roční období včetně roku 1925 nevýnos- 
nost jejich prokázána.

Zmíněná osvobození přiznají se však pouze 
tehdy, neodpisoval-li podnikatel kapitál inve
stovaný do vodního díla takovými částkami, 
jimiž by tento kapitál umořil v době kratší 
30 let. Příslušný průkaz o tom je podnikatel 
povinen podati na požádání finančních úřadů 
I. stolice.

Výnosností podle § 9 zák. č. 338/1921 Sb. 
z. a n. rozumí se podnikatelský zisk 3 5% z ka
pitálu investovaného.

ČI. III.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 2, § 9 a § 19 zákona ze dne 
12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n., o dani 
z vodní síly:

ČI. I.

Přirážka k dani z vodní síly, snížená v §u 1 
vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1923, 
č. 228 Sb. z. a n., na částku 2 haléřů za 1 koň
skou sílu (k. s. eff.) a hodinu, snižuje se dále 
na 1 haléř za 1 koňskou sílu (k. s. eff.) a ho
dinu.

ČI. II.
Ustanovení § 23 vl. nař. č. 142/1922 Sb. z. 

a n. se doplňuje těmito dalšími odstavci:

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1926. Provedením jeho pověřuje se 
ministr financí v dohodě s ministry veřejných 
prací a zemědělství.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Viškovský v. r. Tučný v. r.
Mlčoch v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Winter v. r. Bechyně v. r.
Dr. Nosek v. r. Stříbrný v. r. 
Dvořáček v. r. Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


