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(G) Odpisy na předmětech v podniku trvale 
užívaných a v obchodních obdobích, která se 
končila v kalendářním roce 192G, nově oceně
ných lze daněprostě prováděti jen z bilanční 
hodnoty, kterou vykazovaly před novým oce
něním, vyjímajíc případy, kde nové oceněni se 
stalo, aby byla vyrovnána rozvahová ztráta 
obchodního období 1926 (1925/1926). V těch
to případech bude v budoucnosti přípustným 
daněprostý odpis také z částky, o níž bylo 
třeba předměty nahodnotiti, aby rozvahová 
ztráta byla vyrovnána. Ustanovení § 79, lit. f) 
tohoto zákona o přiměřenosti odpisů zůstá
vají nedotčena.

§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. led

na 1927 a jeho provedením se pověřuje mi
nistr financí.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r.

101.

Zákon zo dňa 16. decembra 1927 
o zmene niekíorých predpisov o vymáhaní a 
zúčtovaní tróv spojených s trestným pokra
čováním pri súdoch na Slovensku a v Podkar- 

paískej Rusi.

Národně shromaždenie československej re
publiky usnieslo sa na tomto zákone:

čl. I.

XLIII. zákonný článok % r. 1890 o vymá
haní a zúčtovaní tróv vzniklých z trestného 
pokračovania pri súdoch sa mění takto:

1) . 4. § bude změť takto:
Ak súd vidí, rozhodujúc pódia 479. §u tr. 

por. o povinnosti náhrady tróv spojených 
s trestným pokračováním, že by ich zaplate- 
ním bola ohrožená výživa toho, kto je náhra
dou povinný, alebo osób, ktoré je povinný 
živit’, vysloví trovy spojené s trestným pokra
čováním v tom istom rozhodnutí za nevymoži- 
teiné. Ak sa súd neskoršie dozvie, že tieto dó- 
vody pominuly so změnou majetkových po- 
merov platit’ povinného, vyhlásí trovy z trest
ného pokračovania dodatočným usnesením za 
vymožitelné.

2) . 5. § bude znieť:
Zo štátnej pokladnice vopred yyplatené

trovy vymáhajú sa súdom pódia platných 
predpisov o vymáhaní poplatkov, pcňažiU ch 
pokút a iných súm, o správné zaplatenie kte
rých súd sa má z úřadu starat’.

3). 1., 6.—15. §§ sa zrušujú.

Čl. II.

5. a 6. odstavec 494. §u XXXIII. zák. čl. 
z r. 1896 o trestnom poriadku budu znieť 
takto:

Vykonat’ trest patří štátnemu zastupi
telstvu.

Vymáhanie prisúdených, zo štátnej poklad
nice vopred nevyplatených tróv a prisúdeného 
súkromnoprávneho nároku pripúšťa sa len na 
žiadosť oprávněného jednotlivca.

Čl. III.

Tento zákon vstúpi do života 1. januára 
1928 roku.

Vykoná ho minister spravedlnosti a mini- 
ster financií.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Mayr-Haríing v. r. Dr. Engliš v. r.

182.

Zákon ze dne 17. prosince 1927, 
kterým se mění některá ustanovení o popel
kovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkar

patské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.

§ 106 zák. čl. XI/1918 o poplatku z převodu 
majetku se mění a bude zníti:

1. Základem pro vyměření poplatkového 
ekvivalentu je zpravidla obecná (prodejní) 
hodnota, kterou měl majetek, podrobený po
platkovému ekvivalentu, v době vzniku pla
tebního závazku. Od tohoto základu nelze při 
nemovitostech odečítati dluhy ani břemena; 
při movitostech je dovoleno odečítati dluhy 
a břemena zatěžující osobu povinnou ku pla
cení poplatkového ekvivalentu, prokáže-h je 
věrohodně.

2. Při nemovitostech podrobených dani po
zemkové nebo dani domovní jest základem
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pro vyměření poplatkového ekvivalentu, po
kud strana neprokáže, že obecná hodnota 
(odst. 1) je nižší:

a) při nemovitostech podrobených dani po
zemkové 50násobek ryzího katastrálního vý
těžku ; při pozemcích, které leží v inundačním 
obvodu obce, která je ve svazku vodního regu
lačního družstva, odečte se od výtěžku pří
spěvek na odvodnění, stanovený předepsaným 
způsobem, nebyl-li naň vzat zřetel při stano
vení katastrálního výtěžku,

b) při nemovitostech podrobených domovní 
dani třídní 200násobek domovní daně třídní,

c) při nemovitostech podrobených dani čin
žovní v místech, uvedených v § 143, odst. 1., 
písm. a) zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 
Sb. z. a n., o přímých daních, ISnásobek ná
jemného (nájemní hodnoty) vyšetřeného po
dle § 148, odst. 1. a 2. cit. zákona,

d) při nemovitostech podrobených dani čin
žovní v místech, uvedených v § 143, odst. 1., 
písm. b) cit. zákona,

aa) které jsou zcela pronajaty, 12násobek 
nájemného (nájemní hodnoty) vyšetřeného 
podle § 148, odst. 1. cit. zákona,

bb) které jsou částečně pronajaty, součet 
12násobku nájemného (nájemní hodnoty) vy
šetřeného podle § 148, odst. 1. cit. zákona a 
200násobku domovní claně třídní, připadající 
podle § 148, odst. 4. cit. zákona.

3. Pro výpočet násobků, uvedených v odst 
2., je u pozemků rozhodný ryzí katastrální 
výtěžek, se kterým je pozemek zapsán v po
zemkovém katastru v den vzniku platebního 
závazku, u budov nájemné (nájemní hod
nota), které slouží za základ daně činžovní na 
rok, jenž předchází vzniku platebního zá
vazku, a domovní daň třídní připadající na 
rok, jenž předchází vzniku platebního zá
vazku.

4. U novostaveb a přístaveb, nebylo-li tu 
v předcházejícím roce ještě daňového objektu 
a byla-li daň vyměřena poprvé v roce, v němž 
vznikl platební závazek, třeba při vypočteni 
násobku přihlížeti k nájemnému (nájemní 
hodnotě), jež slouží za základ pro daň tohoto 
roku, případně k domovní dani třídní, připa
dající na tento rok. U budov od daně domovní 
dočasně osvobozených je základem násobku 
nájemné (nájemní hodnota), z něhož by čin
žovní daň byla vyměřena, případně domovní 
daň třídní, která by se předepsala, kdyby tu 
dočasného osvobození od daně nebylo.

5. Nebylo-li v roce rozhodném pro výpočet 
násobků uvedených v odst. 2. až 4. pro výpočet

daně činžovní vzato za základ nájemné (ná
jemní hodnota) za celý rok nebo za celou se
zónu, je základem násobku nájemné (nájemní 
hodnota), které by bylo základem daně čin
žovní, kdyby tato byla měřena z nájemného 
(nájemní hodnoty) za celý rok nebo celou 
sezónu.

6. Výtěžek budov nebo jejich částí nezda
něných nebo zdaněných jen na část roku (se
zóny) určí v případě odstavců 4. a 5. příslušný 
úřad vyměřující přímé daně na podkladě po
platníkova přiznání, podaného do přiměřené 
nejméně ISdenní lhůty stanovené tímto úřa
dem. O podávání tohoto přiznání a o řízení, za 
účelem určení výtěžku platí obdobně ustano
vení zákona č. 76/1927 Sb. z. a n.

7. Jde-li o dělené vlastnictví (vlastníkem 
budovy je jiná osoba než vlastník pozemku), 
považuje se hodnota budovy, vyšetřená podle 
tohoto paragrafu, za společnou hodnotu po
zemku i budovy a rozdělí se podle dohody neb 
odhadu.

čl. II.

V § 107 zák. čl. XI/1918 nahrazuje se § 44 
uvedený pod č. 9, §em 106 ve znění článku I. 
tohoto zákona.

Čl. III.

1. V § 111 zák. čl. XI/1918 nahrazuje se 
odst. 1. a 2. tímto ustanovením:

Poplatkový ekvivalent se vyměřuje vždy na 
10 roků. Nové období pro uložení poplatkového 
ekvivalentu počíná se dnem 1. ledna 1928.

2. Poslední odstavec tohoto paragrafu se 
mění a bude zníti:

O příslušnosti úřadů k vyměření poplatko
vého ekvivalentu, jakož i o přiznáních a uklá- 
dacím řízení budou vydána ustanovení vlád
ním nařízením.

Čl. IV.

1. Tento zákon, jenž platí pro Slovensko a 
Podkarpatskou Rus, nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1928. V těch případech, kde podle 
§ 111 zák. čl. XI/1918 vznikl platební závazek 
v roce 1927, platí předpisy tohoto zákona ob
dobně.

2. Zákon tento provede ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r.


