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183. Zákon o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku
a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev).
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183.
Zákon ze dne 13. října 1928
o daňovém základu rozhodném pro zápis ob
chodníků do obchodního rejstříku a o úpravě
některých právních poměrů výdělkových a
hospodářských společenstev (družstev).

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ I(1) Ustanovení obchodního zákona uvede
ného v platnost zákonem ze dne 17. prosince
1862, č. 1 ř. z. z r. 1863, a obchodního zákona
zák. čl. XXXVII/1875 o firmách, obchod
ních knihách a prokuře může býti užito jen
na obchodníky, u nichž jest anebo by byl,
kdyby nebyli od daně osvobozeni, základem
výměry všeobecné daně výdělkové nebo
zvláštní daně výdělkové podle §§ 55, 56 nebo
§§ 76 až 82 zákona ze dne 15. června 1927,
č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, ryzí vý
těžek ve výši nejméně 50.000 Kč; na obchod
níky podomní nelze těchto ustanovení vůbec
užiti.
(2) Sdruženími ku provozování obchodní
živnosti, na něž se uvedená ustanovení ob
chodních zákonů nevztahují, nemůže býti za
ložena ani veřejná obchodní společnost ani
komanditní společnost.
§ 2.
(i) § 13 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70
ř. z., o výdělkových a hospodářských společen
stvech bude zníti takto:
Pro společenstva, jichž předmětem podni

kání jsou zcela nebo částečně obchody, platí
bez ohledu ke způsobu a výši zdaněni ustano
vení obchodního zákona týkající se obchod
níků, pokud tento zákon neobsahuje odchyl
ných předpisů.
(2) § 22 odst. 2, zákona ze dne 9. dubna
1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodář
ských společenstvech bude zníti takto:
Pokud jsou tyto knihy vedeny podle před
pisu obchodního zákona, platí ustanovení
článku 34 obchodního zákona a § 19 uvozovacího zákona k obchodnímu zákonu obdobně
pro průkaz pohledávek společenstva z jednání
zákonem mu dovolených a to bez ohledu
k předmětu podnikáni a ke způsobu a výši
zdanění společenstva.
§ 3.
Za § 229 zák. čl. XXXVII z r. 1875 nechť se
vsune jako nový § 229a:
Ustanovení tohoto zákona o obchodních kni
hách a prokuře vztahují se na družstva bez
ohledu ke způsobu a výši zdanění.
§4.
Jakmile byla firma obchodníka nebo ve
řejné obchodní společnosti nebo komanditní
společnosti zapsána do obchodního rejstříku,
nemá pokles ryzího výtěžku v § 1 uvedeného
pod 50.000 Kč, později nastalý, vlivu na zápis
již provedený a na použití ustanovení obchod
ních zákonů o firmách, obchodních knihách a
prokuře.
§ 5.
§ 9 uvozovacího zákona k obchodnímu zá
konu ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z roku
Í363, dále zákon ze dne 3o. června 1921, č. 260
101

1072

Sbírka zákonů a nařízení, č. 584.

Sb. z. a n., jímž se mění § 7 uvozovacího zá
kona k obchodnímu zákonu ze 17. prosince
1862, č. 1 ř. z. z roku 1863, ve znění cis. nař.
z 11. července 1898, č. 124 ř. z., a § 5 zák. či.
XXXVII (obchodního zákona) z roku 1875, a
§ 35, odst. 3 zák. či. XXIII z roku 1898 o ho
spodářských a živnostenských úvěrních druž
stvech se zrušují.
§6.
Zákonem tímto nemění se nic na zásadě
soudcovského volného uvažování důkazu.

§ 7Zákon tento provedou ministři správě
dinosti, financí a průmyslu, obchodu a živ
ností.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Novák v. r.,

Stárni tiskárna v Praze.

též za ministra Dr. Éngliše.

