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sárny již poskytnuté se zárukou obsazení, když
kasáren těchto není trvale vojenskou správou
užíváno.
Vláda se zmocňuje stanovití nařízením pří
padně i odchylná ustanovení při novostavbách
kasáren, jež veřejnoprávní korporace nebo sou
kromníci budoucně poskytnou vojenské správě
k trvalému ubytování vojska.
§ 46.
Za světnici pro vojenské gážisty se zaříze
ním, osvětlením a otopem platí československá
vojenská správa za den 3 Kč.
lato částka platí se také, když při přechodném^ ubytování výjimečně jsou požadovány kan
celáře, školní světnice, světnice pro churavé vo
jáky, skladiště, věznice atd.
_ Ubytovatel jest povinen poskytnout! osvět
lení a v zimní době také otop. Nemůže-li však
ubytovatel tomuto požadavku vyhovět!, nebo nepožaduje-li vojenská správa otopu a osvětlení,
siáží se ubytovateli za nedodané topivo částka
1 Kč, za nedodané osvětlení 50 h za den a světnici.
Za zařízení, jež ubytovatel pro ubytování
členu rodiny gážisty přes ustanovenou potřebu
ubytovaného poskytne, nahrazuje se za den
a osobu 20 h. Za kůlnu pro vozy a automobily na
hrazuje se 30 h za den.
Při přechodném ubytování mají všichni vo
jenští gažisté bez rozdílu hodnosti nárok pouze na
jeden pokoj.
§ 48.
Za ubytovaní poddůstojníků a mužstva a za
přechování koní platí se při ubytování přechod
ném, jednotlivém i společném, sazby uvedené
v S 31, I., bod 4., a II., bod 4.
Náhrada počítá se podle počtu osob a koní
e dnů ubytování.
Ubytovatel jest povinen dodat! ubytovanému
mužstvu osvětlení a otop, nikoli však palivo na
přípravu menáže. Jen při komisionelně dokáza
né nemožnosti vyhověli tomuto požadavku, nebo
nepožaduje-li vojenská správa osvětlení a otopu,
může býti ubytovatel této povinnosti zproštěn,
si azí se mu však s náhrady 4 h za otop a 2 h za
osvětlení pro muže a den.
„ , Vojenská sprava může, bude-li to nutno, po
žadovat!, aby obec dodala potřebné palivo, to
pivo a svítivo za ceny v místě obvyklé.
§ 49.
Při Přechodném jednotlivém ubytování koní
náleží ubytovateli opatřit! stelivo, stájové nářadí
a světlo.
Hnůj zůstává ubytovateli.
m i
d1c'danou s^rnu
stlaní platí se náhrada i
i'Mi za koně a den, za listí neb jiné stelivo, ob- !
Mmc v místě, tolik;) 5 li.
i

Při koncentraci vojska ke cvičení ve zbrani
opatří slámu na stlaní vojenská správa.
Článek lí.
Tabulka I. výkazu E zákona ze dne 11. června
1879, č. 93 ř. z„ a tabulka I. výkazu E uherského
zák. čl. XXXVI: 1S79 pozbývají platnosti.
Článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1920.
Provést! zákon tento ukládá se ministru ná
rodní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.

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

Cis. 249.
Zákon ze dne 7. dubna 1920,

kterým se mění dosavadní zákonná ustanovení
o kolku směnečném.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
článek I.
Ustanoveni oddílu II. zákona ze dne 8. března
1876, čís. 26 ř. z., o kolku směnečném, mění se
takto:
§ 1.
Za „tuzemsko1* po rozumu uvedeného zá
kona platí obvod republiky Československé.
Výhoda, poskytnutá v § 2, odstavec 2., téhož
zákona směnkám vydaným v zemích koruny
uherské a směnkám vydaným v Bosně a Herce
govině (§ 47 cis. nař. ze dne 29. prosince 1899,
č. 268 ř. z.}, sc zrušuje.

Směnky, označené v § 4, alinea a), a v § 8,
alinea a), téhož zákona, podrobené dosud poplatku
podle stupnice I., podrobují se podle částky, na
jakou směnka zní, poplatku podle téío zvláštní
stupnice:
nad Kč

až včetně do Kč

poplatku Kč

50-—
100-—
200-—
300'—-

50-—
100-—
• 200'—:
300'—.
400'—

—TO
—•20
— •40
—•60
—•80

538

nad Kč
400'—
500'—
600'—
700'—
800'—
900 —

až včetně do Kč
500'—
600 —
700'—
800'—
900'—
1.000'—

poplatku Kč
1'—
T20
l'4fe
1'60
rso
2'—

Při směnečných částkách nad Kč LOGO’—
budiž z každých dalších Kč l.OOO'— zaplacen další
poplatek Kč 2'—, při čemž zbytek menší než
Kč 1.000’— počítán budiž za plných Kč 1.000'—.
Ustanovení tato vztahují se též na kupecké
poukázky (saz. pol. 97/11, 2 b-a—a) zákona ze dne
13. prosince 1862, čís. 89 ř. z., pokud podléhají smě
nečnému poplatku, nevztahují se však na jiné li
stiny, uvedené v odstavci 1. §u 18 zákona ze dne
8. března 1876, č. 26 ř. z.
V cizině vydané kupecké poukázky na plnění
peněžitá jsou podrobeny poplatku 10 h, jsou-li pre
sentovány k placení během 14 dnů, počítajíc ode
dne poukázaného jejich dojití do tuzemska.
§ 3.
V § 5, odst. 3., a § 11., odst. 1., 2. a 4., alinea a),
zákona označeného v úvodě,, nastupuje na místě
uváděné tam stupnice I, stupnice v § 2 tohoto zá
kona ustanovená.
Článek II.
Tento zákon nabude účinnosti desátého dne
IX) svém vyhlášení; pokud neustanovuje nic jiného,
zůstávají v platnosti ustanovení v oddílu II. zá
kona ze dne 8. března 1876, čís. 26 ř. z., o kolku
směnečném, a všech dodatků k tomuto zákonu.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
financí.
T. Q- Masaryk v. rTusar v. r.
Sonn tág v. r.
Cis, 250.

Zákon ze dne 8. dubna 1920,
jímž se doplňují zákonná ustanovení o dani
z důchodu.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
Článek L

Do ustanovení či. I., odst. 3., č. 3. zákona ze
dne 27. května 1919, č. 292 Sb. z. a n., vsouvá se
před slovo „Podniky" slovo „Oněmi", a za slovo
„směnek" tato věta: „anebo se mepřipisují k dobru
jinému, takovému podnikateli, který sám jest po
vinen ke srážce daně".

článek

II.

Zákon tento, jehož provedení se ukládá mi
nistru financí, nabývá účinnosti ode dne vyhlá
šení zákona ve článku I. citovaného.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Sonntág v. r.

Čís. 251.
Zákon zs dne 8. dubna 1920,
kterým opravují se chyby v zákoně ze dne
12. února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., o hospodaření
na zabraném majetku Pozemkovém.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na.tomto zákoně:
Článek 1.
Odst. 1., al. 2, §u 12 zákona ze dne 12. února
1920, čís. 118 Sb. z. a n., má zníti takto:
2. jestliže hospodařící osoba sama, ani její
vedoucí úředník neosvědčují způsobilost říditi a
zajistiti řádné hospodaření a neustanoví-li v při
měřené lhůtě, určené k tomu pozemkovým úřa
dem, schopného odborníka.
Článek 2.
Předposlední věta odstavce 1. §u 24 jmeno
vaného zákona má zníti takto:
Soud, vyslechna strany a podle potřeby znal
ce, rozhodne o stížnosti v řízení nesporném.
Článek 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti tento zákon náleží všem ministrům.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Hampl v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Hodža v. r.,
jako ministr pro sjednoceni zákonodárství a
oiganisace správy v československé republice a
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy.
Prášek v. r,
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ne
přítomného ministra železnic.
Staněk v. r.

Sfátní tiskárna v Praze,

