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48.
Zákon ze dne 17. března 1927, 

jímž se povolují daňové výhody pro nově 
vzniklé výrobní podniky národohospodářské 

důležitosti.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-
Nově vzniklým tuzemským podnikům, ve

doucím řádné obchodní knihy, které zavedou 
v tuzemsku dosud nezastoupenou nebo jen ne
dostatečně zastoupenou výrobu a jejichž vznik 
se doporučuje z národohospodářských ohledů, 
mohou býti poskytnuty daňové výhody v roz
sahu níže uvedeném na žádost, o níž rozhodne 
ministr financí s ministrem průmyslu, ob
chodu a živností a dalšími súčastněnými mi
nistry.

§ 2.

Podnikům v předchozím paragrafu uvede
ným mohou býti na dobu nejdéle 5 berních 
let, počínajíc berním rokem, v němž s provo
zováním bylo započato, poskytnuty tyto vý
hody:

a) Podniky podrobené zvláštní dani výděl- 
kové (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
dani zárobkcvé podniků veřejně účtujících) 
mohou býti osvobozeny od daně výdělkové se 
všemi přirážkami, jestliže v jednotlivém roce 
vyplacená dividenda (podíl na zisku) nebude 
činiti více než 4% základního (kmenového) 
kapitálu, činí-li vyplacená dividenda více než 
4%, nejvýše však 6%, může býti daň výděl- 
ková vyměřena z poloviny berně vyšetřeného 
základu. Dotace všeobecných reservních fondů 
v letech, kdy podnik bude zplna od daně osvo
bozen, považují se za nezdaněné. Při jejich 
použití v budoucnosti bude s nimi nakládáno 
dle platných předpisů zákonných. Bude-li pod
nik zdaněn z poloviny berně vyšetřeného zá
kladu, pokládají se provedené dotace rovněž 
jen z poloviny za zdaněny.

b) Podniky podrobené všeobecné dani vý
dělkové a zárobkové dani III. třídy mohou býti 
osvobozeny od daně výdělkové (zárobkové) se 
všemi přirážkami, jestliže výtěžek v době pro 
uložení daně rozhodné nepřesahuje 6% kapi
tálu v podniku trvale uloženého, činí-li výtě
žek podniku více než 6%, nejvýše^ však 8% 
kapitálu v podniku uloženého, lze při ukládání 
daně přihlížeti pouze k polovici docíleného 
výtěžku.

§ 3.
(1) Výhody § 2 mohou.býti přiznány i stá

vajícím již podnikům, jestliže se buď přetvoří 
na výrobu v § 1 označenou anebo jestli vedle 
posavadní výroby onu výrobu si zařídí. V tom
to posledním případě platí výhody jen pro vý
robu v § 1 označenou a podniky jsou po
vinny vykazovat! zvlášť bilančně zisky a 
ztráty z této výroby plynoucí.

(2) Výhodám § 2 není na překážku, pro
vozuj e-li podnik vedle výroby i obchod s ci
zími výrobky, jestliže tento obchod jest jen 
významu poměrně podřadného.

§ 4.

Udělení jakož i trvání poskytnutých již vý
hod může býti učiněno odvislým od splnění 
podmínek stanovených súčastněnými mini
stry (§ 6) a směřujících k zabezpečení ná
rodohospodářského prospěchu přiznáním vý
hod sledovaného.

§ 5.
(1) účinností tohoto zákona pozbývají plat

nosti ustanovení §§ 1—5 zák. čl. III/1907. Vý
hody daňové a jinaké výhody jednotlivým 
podnikům na základě tohoto zákonného člán
ku již povolené zůstávají za podmínek v tom
to článku uvedených v platnosti až do uply
nutí doby, na kterou byly přiznány.

(2) Vládním nařízením budou vydány 
bližší předpisy o evidenci podniků, požívají
cích výhod podle zák. čl. III/1907.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; jeho provedením se pověřují ministr 
financí v dohodě s ministrem průmyslu, ob
chodu a živností a ostatními súčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Engliš v. r.

49.
Zákon ze dne 17. března 1927, 

kterým se živnost výroby cementového zboží 
prohlašuje za živnost řemeslnou (§ 1 živno
stenského řádu a § 1 živnostenského zákona 
pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
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§ I-
Živnost výroby cementového zboží, pokud 

není provozována pro potřebu vlastní živnosti 
staviteli, zednickými a kamenickými mistry 
a na Slovensku a Podkarpatské Rusi mimo to 
živnostníky, oprávněnými k provádění men
ších zednických prací (murári), prohlašuje se 
za řemeslnou s obmezeními, obsaženými v § 1, 
odst. 5. živnostenského řádu a § 1, odst. 5. 
živnostenského zákona pro území Slovenska 
a Podkarpatské Rusi.

§ 2.

Od průkazu způsobilosti jsou osvobozeni ti, 
kdož do doby účinnosti tohoto zákona byli za
městnáni v živnosti výroby cementového zboží 
jako učni neb pomocníci, prokáží-li pětileté

zaměstnání v této živnosti; do tohoto pětiletí 
včítá se i doba ztrávená v tomto zaměstnání 
po účinnosti tohoto zákona.

§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Provedení jeho náleží ministru průmyslu, 

obchodu a živností ve shodě s ministrem škol
ství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Peroutka v. r.
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