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a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že 
svých vojsk neopustíme; ale i životy své ochotně 
dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; při
saháme, že budeme druh druha milovat'., k sobě 
věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až 
do konce še brániti tak, jak nám káže mužná 
čest a vědomí povinností občanských. Tak při- 
saháme.“

• ' § 2. y

Zákon tento 
hlášení.

nabývá účinnosti dnem vy-

& 3.
Výkon ukládá se ministru Národní obrany.

T. G. Masaryk v, r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy. 

Klohíč v. r.

Čís. 170.

vaně (§ 5, lit. a) zák. ze dne 9. února 1882, z. ř. 
č. 17), zvyšují se na obnos původních sazeb, 
v tomto zákoně uvedených.

Srážka, v § 3, č. 3 zákona ze dne 28. prosince 
1911, z. ř. č. 242, uvedená, zůstává v platnosti.

U budov, domovní dani činžovní podléha
jících, které nespadají pod zákon v odst. 3 tohoto 
zákona uvedený, snižuje se základna přirážKoyá 
na obnos daně .státní. Přirážky samosprávných 
svazků k domovní dani činžovní smějí býti zvý
šeny jen do té výše, aby byl vyrovnán úbytek, 
nastaly snížením základny přirážkové. Zvyšování 
přirážek k domovm dani činžovní nad tuto míru 
jest nepřípuštno.

Pro zvýšení přirážek, přípustné podle § 1, 
odst. 4. tohoto zákona, neplatí pravidlo § 1, 
odst. 1. zákona ze dne 23. července 1912, z. ř. 
č. 164.

• § 2.

Válečná přirážka k dani pozemkové, cis. na
řízením ze dne 28. srpna 1916, z. ř. č. 280, zave
dená, počítá se ze zvýšené daně státní.

Zákon ze dne 2®, března 1919,
Símž se upravuje státní daň a přirážková 

základna u daní reálných.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ U
Státní daň pozemková zvyšuje se na 227% 

čistého katastrálního výnosu, zjištěného ve smyslu 
zákona ze dne 24. května 1869, z. ř. č. 88 a podle 
zákona ze dne 12. července 1896, z. ř. č. 121.

Sazby státní daně domovní třídní a daně čin
žovní, podle tarifu daně domovní třídní vyměřo-

§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

1919.
§ 4.

Provedením zákona tohoto pověřuje se mi
nistr financí.

T. G. Masaryk v. r.
ŠveWa v. r.. v zast. min. předsedy.

Dr. Raším v. r.
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Státní tiskárna V Praze.
I


