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Cis. 208.

Zákon ze dne 3L března 1920,

kterým se doplňuji ustanoveni o volbách 
do Národního shromáždění.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

I.

O volebním Právu vojínů pro prvé volby 
Národního shromáždění.

§ 1.

Pro prvé volby do poslanecké sněmovny a 
senátu platí ustanovení §§ 2—8 tohoto zákona, 
odchylná od zákonů ze dne 29. února 1920, č. 123 
Sb. z. a n.: a z 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a
n. Pro další volby tato odchylná ustanovení ne
platí.

§ 2.
Voiíni v činné službě volí v obci, kde jest 

y den volby stanoviště pluku, oddílu, úřadu neb 
ústavu, jemuž jsou v den volby služebně nebo 
z jiného důvodu přikázáni, a to bez rozdílu, zda 
a kde byli do stálých voličských seznamů za
psáni.

§ 3.

§ 5.
Pro seznamy v § 3 uvedené platí ustano

vení sgi 19 a 20 řádu volení do poslanecké sně
movny.

§ 6.
Vojínům, zapsaným y seznamech podle § 3, 

dá starosta obce za přímého dozoru nadřízeného 
politického úřadu nejdéle třetí den před volbou 
dodat! prostřednictvím příslušného velitelství 
všechny kandidátní listiny, předsedou krajské 
volební komise mu zaslané, a v obcích, ve kte
rých podle zákona z 29. února 1920, č.’ 123 Sb. 
z a n„ se dodávají volební legitimace, též vo
lební legitimace.

, Velitelé pluků, oddílů, úřadů a ústavů ozná
mí prostřednictvím politických úřadů vojíny, po- 
jate do seznamů v § 3 uvedených, obcím, ve 
Kterých jsou tito vojíni zapsáni do stálých vo
ličských seznamů. Starostové obcí poznamenali 
to ve stálých voličských seznamech u jména 
onoho voMče nedodají mu legitimačního lístku 
a kandidátních listin a učiní obvodním volebním 
komisím o tom sdělení.
, I°JínÍ J,takoví nemohou býti připuštěni 
k yoibe podle stalých seznamů voličských, nýbrž 
voli v oba a v oné obvodní místnosti, k níž jsou 
Přikázáni podle seznamu uvedeného v § 3.

_ Velitelé pluků, oddílů, úřadů a ústavů před
loží starostovi obce svého stanoviště nejpozději 
devátého dne přede dnem volby ve třech stejno
pisech jmenovitý seznam všech vojínů přikáza
ných pluku, oddílu, úřadu nebo ústavu a to podle 
stavu čtrnáctého dne přede dnem volby.

Seznamy buďtež sestaveny v abecedním po
řádku a to zvláště pro volbu do poslanecké sně
movny a zvláště pro volbu do senátu.

Do seznamu buďtež zapsáni pro volbu do 
poslanecké sněmovny vojíni, kteří dnem 15. ledna 
1920 překročili 21. rok věku svého, a pro volbu 
do senátu, kdož týmž dnem překročili 26. rok 
věku svého.

Kde počet vojínů přesahuje 200. buďtež se
znamy rozděleny na několik dílů tak, aby každý 
díl obsahoval nejvýše 200 jmen.

Seznamy buďtež vlastnoručně podepsány 
velitelem pluku, oddílu, úřadu neb ústavu a opa
třeny razítkem.

Proti těmto seznamům nejsou námitky pří
pustný.

§ 4.
Místní komise přikáže vojíny v seznamech 

zapsané do volebních'obvodů (místností) tak, aby 
Vojíni, v témž dílu seznamu uvedení, byli přiká
záni téže volební místnosti.

§ 8.
Ustanovení §§ 2 až 7 neplatí pro příslušníky 

sibiřských legií.

II.
O průkazu voličů narozených v roce 1894.

§ 9.
' Vzejde-li při prvé volbě do senátu u ně- 

kterého voliče, narozeného r. 1894, pochybnost 
o tom, zda v den 15. ledna 1920 překročil dva
cátý šestý rok věku svého, má obvodní volební 
komise od něho požadovat! průkaz, že se narodil 
nejpozději 15. ledna 1894.

Nepodá-li volič žádaného průkazu, nesmí 
být! k odevzdání hlasovacího lístku připuštěn.

III.
Kde vykonávají při volbách do Národního shro
máždění volební právo členové obvodních voleb
ních komisí, jejich náhradníci a úředníci vyko
návající dohled (§§ 9 a 35 řádů volení do posla

necké sněmovny).

§ l(h
Členové obvodních volebních komisí, jejich , 

náhradníci a úředníci, vykonávající dohled u ob-
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vodní volební komise, kteří jsou zapsáni do stá
lých voličských seznamů jiné obce téhož voleb
ního kraje, odevzdají při volbách do Národního 
shromáždění hlas v obci, v níž jsou členy (ná- 

, hradníky) obvodní volební komise anebo konají 
dohled při této komisi. Předloží obvodní volební 
komisi průkaz politického úřadu přímo nadříze
ného obci, v níž jsou zapsáni do stálých volič
ských seznamů, že v seznamech těch je pozna
menáno, že vykonají volební právo pro tuto 
volbu v obci, u jejíž obvodní volební komise fun
gují. Politický úřad dav potvrzení, učiní opa
tření. aby to bylo poznamenáno nejpozději de
vátý den přede dnem volby ve stálých volič
ských seznamech, ve kterých tento volič je za
psán. Osoba taková nesmí býti připuštěna k vol
bě v obci, v níž je zapsána do stálých voličských 
seznamů.

§ 11.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem svého 
vyhlášení a provedou ho ministři vnitra a ná
rodní obrany.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r. Klofáč v. r.

Cis. 209.

Zákon ze dne 30. března 1920

0 přechodných daňových výhodách pro stavby.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Přechodné ustanovení §.u 28 zákona ze dne 

28. prosince 1911, č. 242 ř. z., prodlužuje se až 
včetně do roku 1921.

Dále pozměňuje a rozšiřuje se ustanovení 
toto v tom' směru, že se novým stavbám (š 1, 
č. 1, cit. zák.}, stavbám domu s malými byty, 
dále přístavbám (§ 1, č. 2, cit. zák.) a nástavbám 
(§ 1, č. 3, cit. zák.), které se v letech 1920 a 1921 
započnou a, stavebně dokončí, poskytuje

1. úplné osvobození od domovní daně třídní
1 činžovní na dobu 20 let,

2. trvalé používání sazeb, uvedených v tarifu 
příloha A, B, C cit. zák., snížených o 1/r„ před
pokládajíc, že stavba má (včetně přístavby neb 
nástavby) aspoň 4 stavebně uzavřené byty.

3. Tytéž daňové výhody poskytují se také 
těm stavbám (odst. 2.), kterým bude na žádost

sírany lhůta k dokončení stavby ze závažných 
důvodů zemskými finančními úřady přiměřeně, 
nejdéle však na dobu jednoho roku, prodloužena. 
O rekursu rozhoduje ministerstvo financí po do
hodě s ministerstvem veřejných prací o otázkách 
technického rázu.

4. Převody stavebních parcel v letech 1920 
a 1921, jichž bude v celé jejich výměře použito 
ke stavbám podle tohoto zákona, nepodléhají co 
do přírůstku dávkám z přírůstku hodnoty nemo
vitostí (zemským a obecním, budou-li tyto pro 
rok 1920 se zpětnou platností a pro rok 1921 
vůbec zavedeny).

' § 2.

Stavby v §u 1, odst. 2., uvedené osvobozují 
se, pokud jim přísluší osvobození od daně do
movní, na tutéž dobu od přirážek zemských, 
okresních a obecních (včetně školních) k těmto 
daním.

Snížené sazby berní, uvedené v přílohách 
A, B, C cit. zák., tvoří současně základnu pro 
vybírání přirážek.

§ 3.

1. li nových staveb a Přístaveb na Sloven
sku, které se v letech 1920 a 1921 započnou a sta
vebně dokončí, neb kterým bude lhůta k dokon
čení podle § 1, odst. 3., prodloužena, rozšiřuje se 
stávající osvobození od daně domové na dobu 
20 let, a osvobozují se tyto stavby, pokud jim 
přísluší osvobození od daně domové, na tutéž 
dobu od přirážek obecních, municipálních a ko- 
mitátnich.

2. Rovněž nepočítá se ideální daň domová 
u takovýchto domů do základu pro vyměření 
20%ní všeobecné důchodkové přirážky a 5%ní 
přirážky na ošetřování nemocných.

§ 4.

Jinak zůstávají ostatní ustanovení zákona 
ze dne 28. prosince 1911, č. 242 ř. z., a zák. či. VI. 
z r. 1909 (v úpravě zák. či. LITI z r. 1912) ne
dotčena.

§ 5.

Provedení tohoto zákona, jenž nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, ukládá se ministru financí 
a veřeiných prací.

T. Q. Masaryk v r.
Tusar v. r.

Síffirftág v. r. Hampl v. r.

Státní tiskárna v Praze.


