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§ 20.

Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy a ministr školství a národní osvěty 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. štefánek v. r.

115.

Zákon ze dne 25. června 1929, 
kterým se osvobozují věnování na oslavu 
Svatováclavského tisíciletí od kolků a po

platků a daně z obohacení.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
í1) Věnování (také nadační) mezi živými, 

učiněná v roce 1929 na oslavu Svatováclav
ského tisíciletí na trvalo k účelům vyučova
cím, dobročinným a lidumilným, osvobozují 
se od poplatků a daně z obohacení.

(-) Podání, listiny a úřední úkony, pokud je 
jich potřebí k právnímu uskutečnění věnování 
zmíněných v odst. 1, jsou osvobozeny od kolků 
a poplatků.

(3) Strana má povinnost splnění podmínek 
tohoto osvobození prokázati.

(4) Došlo-li k věnování v roce 1929, ale 
ještě před účinností tohoto zákona, musí býti 
osvobození uplatňováno, jestliže byly příslušné 
dávky předepsány před účinností tohoto zá
kona, v neprodlužitelné GOdenní lhůtě od této 
účinnosti, jinak nejpozději ve lhůtě k podání 
rekursu proti předepsaným dávkám.

§ 2.

(!) Osvobození podle § 1 může býti přiznáno 
rovněž věnováním (také nadačním) mezi ži
vými, sloužícím trvale jiným účelům obecně 
prospěšným, učiněným v roce 1929 na oslavu 
Svatováclavského tisíciletí.

(2) Osvobození podle předcházejícího od
stavce přiznává ministerstvo financí podle 
volného uvážení na žádost, doloženou potřeb
nými průkazy a podanou u příslušného vymě
řovacího úřadu. Při věnováních učiněných 
v roce 1929 před účinností tohoto zákona třeba 
za osvobození žádati v neprodlužitelné GOdenní 
lhůtě ode dne účinnosti tohoto zákona, v ostat
ních případech v neprodlužitelné GOdenní 
lhůtě ode dne věnování.

§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; provésti jej ukládá se ministerstvu fi
nancí.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


