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(108.—IIO.) 108. Zákon, kterým se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů „Dražické BWoní

investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 30,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou
zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů. — 109. Vyhláška, kterou se po
změňuje a doplňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností ze dne 21. července 1927, č. 129 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu a daně pře
pychové u jabloneckého zboží a u odpadků při výrobě tohoto zboží. — 11Q. Nařízení, jímž se
snižuje clo na přiboudlinu.

108.

109.

Zákon ze dne 27. června 1929,

Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem průmyslu, obchodu a živností
ze dne 7. května 1929,
kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška mi

kterým se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů
„Dražické 5y20/0ní investiční půjčky elektri
sační z roku 1928 v částce Kč 30,000.000 jme
novité hodnoty se zemskou zárukou“ k uklá
dání nadačních, sirotčích a podobných ka
pitálů.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IDílčích dlužních úpisů „Dražické 5y«% in
vestiční půjčky elektrisační z roku 1928
v částce Kč 30,000.000 jmenovité hodnoty se
zemskou zárukou", vydaných „Družstevními
závody v Dražících n./J„ zapsaným společen
stvem s- obmezeným ručením", podle usnesení
valné hromady tohoto společenstva ze dne
1. dubna 1928, smí býti užíváno k úročnému
ukládání peněz poštovního úřadu šekového,
nadací a ústavů podléhajících veřejnému do
zoru, rovněž k uložení peněz poručenců a opatrovanců, peněz depositních a konečně až do
výše bursovního kursu, avšak nikoliv přes
jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní
kauce.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se ministrům fi
nancí, vnitra a spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
IJdržai v. r.
Dr. Vlasák v. r.
černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

nistra financí v dohodě s ministrem průmyslu,
obchodu a živností ze dne 21. července 1927,
č. 129 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu
a daně přepychové u jabloneckého zboží a
u odpadků při výrobě tohoto zboží.
Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n„
o dani z obratu a dani přepychové, ustanovuji
v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a
živností:
(i) V odst. 5. vyhlášky č. 129/1927 Sb. z.
a n. se věta první nahrazuje tímto zněním:
„Paušál u výrobků jabloneckého průmyslu
jest povinen platiti zpravidla tuzemský vý
vozce tohoto zboží, a to jak ze zboží skutečně
vyvezeného do ciziny, tak ze zboží, prodaného
jiným osobám než vývozcům nebo překupní
kům jabloneckého zboží; výjimečně jest pau
šál povinen platiti tuzemský výrobce jablo
neckého zboží, t. j. kdo zboží to sám vyrobil
nebo si je dal u jiného podnikatele vyrobiti ve
mzdě, a to tehdy, když zboží prodal jiné osobě
než tuzemskému vývozci nebo tuzemskému
překupníkovi, dále pak tuzemský překupník,
který jablonecké zboží, nakoupené přímo od
výrobce, prodal jiné osobě než tuzemskému
vývozci. V těch případech, kdy cizinec dal si
u zdejšího podnikatele vyrobiti jablonecké
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zboží ve mzdě a zboží to, si dá zaslati do ci
ziny, nebo jev tuzemsku prodá jiné osobě než
vývozci nebo překupníkovi, jest povinen platiti paušál za cizince-výrobce podnikatel,
který jablonecké zboží pro něho ve mzdě vy
robil. Za vývozce se podle této vyhlášky po
kládá, kdo jablonecké zboží z tuzemska vy
váží a jest na základě živnostenského listu,
vydaného zdejším živnostenským úřadem,
oprávněn obchodová ti jabloneckým zbožím
nebo toto zboží vyráběti. Za překupníka se po
kládá, kdo provozuje v tuzemsku oprávněně
obchod jabloneckým zbožím a omezuje tento
obchod na nákup od výrobců a na prodej vý
vozcům."
(2) V odst. 9. bod 2. vyhlášky č. 129/1927
Sb. z. a n. bude zníti:
„2. z dodávek hotového zboží s výrobce prv
nímu tuzemskému odběrateli (též vývozci
nebo překupníku), z dodávek hotového zboží
s překupníka' prvnímu tuzemskému odbě
rateli (též vývozci), z dodávek hotového zboží
s vývozce prvnímu tuzemskému odběrateli,
z dodávek hotového zboží mezi vývozci a
z dodávek hotového zboží s cizince, který si
v tuzemsku dal zboží vyrobiti ve mzdě, prv
nímu tuzemskému odběrateli (též vývozci
nebo překupníku)."
(3) Odst. 10. vyhlášky č. 129/1927 Sb. z.
a n. se pozměňuje a doplňuje takto:
V bodě 2. za slovem „kovodílnami" se tečka
nahradí čárkou a za tento bod se vsunou
tyto další body:
„3. dodávky jiných než kovových a skleně
ných odpadků,
4. dodávky hotového zboží, prováděné oso
bami, které nejsou ani výrobci ani překup
níky ani vývozci jabloneckého zboží."

(4) Vyhláška tato jest účinnou dnem uve
řejnění.
Dr. Vlasák v. r.
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Vládní nařízení
ze dne 4, července 1929,
jímž se snižuje clo na přiboudlinu.
Vláda republiky Československé nařizuje
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje,
aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou:
§ 1.
Za 2. poznámku za sazební položkou 619b)
zařazuje se tato třetí poznámka:
„3. Poznámka. Přiboudlina surová, do
vážená k průmyslovému zpracování na tech
nický octan amylnatý, na zvláštní povolení
ministerstva financí za podmínek jím stano
vených ... zákl. sazba 60'— součinitel 0'2.“
§2.
Nařízení toto nabude účinnosti osmého dne
po vyhlášení; provede je ministr financí po
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností.
Udržal v. r.
Černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Srdínko n r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Novák v. r.
Dr. Nosek v. r.
Najman v. r.
Dr. Labaj v. r.
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