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„Při statcích církevních a nadačních může 
však žádati vlastník náhradu za pozemky po
stoupené a příděl půdy ze zabraného majetku po
dle § 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. 
z. a n., případně podle § 24 zákona ze dne 30. led
na 1920, č. 81 Sb, z. a n.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti čtrnáctý den 
po vyhlášení.

Lhůta kc stížnosti do rozhodnutí sborového 
soudu I. stolice (§ 17), které bylo doručeno před 
účinností tohoto zákona; počíná dnem jeho účin
nosti.

Č1 á n e k III.

Provésti tento zákon náleží všem ministrům. 

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.

Dr. Hodža v. r 

Dr. Franke v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Heidíer v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Hampl v. r.

Švehla v. r.

Dr. Winter v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 

Prášek v. r. 
Kloiáč v. r. 
iíabrman v. r.

Staněk v. r.

Sonntág v. r.,
jako ministr financí a správce minbťerstva 

pro zásobování lidu.

čís. ?.n.
Zákon ze dne 2u>, u, bna 1920

Jimž upravují se drahotní přídavky úředníkům 
obecním v Cechách, na Moravě a ve Slezsku a 
úředníkům okresním v Čechách, okresním cest- 
mistrůni na Moravě a ve Slezsku, jakož i staro- 

pensisiům.
Národní shromáždění republiky Českosloven

ské usneslo šc na tomto zákoně:

§ 1,
Úředníci, na něž vztahují se zákony ze dne

23. července 1919, čís. 443 Sb. z. a n., ze dne
23. července 1919, čís. 444 Sb. z. a n., a ze dne 
30. září 1919,.čís. 536 Sb. z. a n., mají zákonný 
nárok na drahotní a nákupní přídavky ve 
stejné výši jako úředníci státní, pokud celkový

jejich služební příjem již nedosahuje nebo ne
přesahuje obdobného celkového příjmu služeb
ního státních úředníků rovnocenné kategorie 
a stejné doby služební, a to po dobu, pokud 
drahotní a nákupní přídavky se budou vyplácet! 
státním úředníkům.

§ 2.

Úředníkům obecním a okresním, kteří odešli 
nebo odejdou na trvalý odpočinek, jakož i jejich 
vdovám, pokud se týče pozůstalým jejich dětem, 
přísluší týž nárok na drahotní a nákupní přídav
ky, jako v obdobných případech mají úředníci 
státní rovnocenné kategorie a stejné doby slu
žební, a to po dobu, pokud drahotní a nákupní pří
davky se budou; vyplácet! státním úředníkům a 
jejich příslušníkům.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provést! jej přísluší ministru vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r.

Čís. 313.

Zákon ze dne 9. dubna 1920,
jímž se částečně mění zákon o osobních daních 

přímých.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Č1 á n e k 1.

Zákon o osobních daních přímých zc dne
25. října 1896, čís, -220 ř. z., ve znění novely ze 
dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř. z., mění se pro berní 
léta 1920 a 1921 takto':

V Šu 125., č. 7., budiž částka 3000 Kč (článek I. 
zákona ze dne 48/listopadu 1919, č. 617 Sb. z. 
a n.) zaměněnu částkou 4800 Kč.

V Š 155, odst. L, budiž částka 1600 Kč nahra
zena částkou 48Ó0 Kč.

V § 157, odst. budiž částka 4000 Kč nahra
zena částkou 8400 Kč.

V § 160, čís. 4.. budiž částka 3000 Kč nahra
zena částkou 7200 Kč.

V § 160, čís. 7., budiž částka 3600 Kč nahra
zena částkou 7200 Kč.

i V § 172, odst, ],. odpadne v daňové stupnici 
první až šestnáctý stupeň a na místo sedmnácté
ho až třicátého pátého stupně nastoupí tato berní 
sazba;
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z příjmu více než až včetně doi daň

Kč Kč Kč
17. stupeň 4.800 5:200 50

18. » 5.200 5. 00 60

19. 5.600 6.000 70

20. rt 6.000 6.600 80

21. 5) 6.600 7.200 90

22. 7.200 7.800 110

23. r> 7.800 8.400 130

24. 8.400 9.200 150

'25. 9.200 10.000 180

26. 51 10.0C0 11.000 210

27. 11.000 12.000 240

28. 55 12.000 13.000 280

29. n 13.000 14.000 320

30. rt
14.000 15 000 360

31. 5J 15.000 16.000 410

32. n 16.000 17.000 460

33. 55 17 000 18.000 510

34. 55 18.000 19 000 570

35. 55 19.000 20.000 630

§ 172, odst. 4, má zníti:

Pokud podle ustanovení §u 155, odst. 2., a
ŠU 175 zdaněn býti má příjem 4800 Kč anebo
menší, činí daň z příjmu při příjmu

více než Kě až včetné do Kč daň Kč

4.400 4.800 46

4.000 4.400 42

3-800 4 000 38

3-600 3 800 34

3 400 3.600 30

3-200 3.400 28

3-000 3.200 26

2.800 3.0c0 24

2.600 2.800 22

2.400 2.600 20

2.200 2.400 18

2.000 2.200 16

1.900 2.000 15

1.800 1.900 14

1.700 1.800 13

1.600 1.700 12

1.500 1.600 11

1.400 1.500 10

1.350 1.400 9-60

1.300 1.350 8-80

1.250 1.300 8

1.200 1,250 7-20

U příjmu 1200 Kc nebo méně klesají stupně 
příjmu o 50 Kč a daň klesá o 30 h.

V § 172 a, odstavec 1., budiž částka 2400 Kč 
nahrazena částkou 7200 Kč.

V § 172 a, odstavec 3., budiž částku. ‘-300 Kč 
nahrazena částkou 8400 Kč.

V ,v 172 a, odstavec 4., budtež částky 12.000 K2 
pak 4800 Kč a 12.000 Kč nahrazeny částkami
20.000 Kč, 8400 Kč a 'jo.OOO Kč.

V § 173, lit. a), budiž částka 2400 Kč nahra
zena částkou 7200 Kč, a částky 2400 Kč a 4800 Kč 
v témž paragrafu pod lit. b) uvedené buďte na
hrazeny částkami 7200 Kč a 12.000 Kč.

V § 174, odst. 1., budiž částka 12.000 Kč na
hrazena částkou 20.000 Kč.

V § 201 budiž částka 1600 Kč nahrazena část
kou 4800 Kč.

V | 221 budiž Částka 6000 Kč nahrazena část
kou 10.000 Kč.

Článek 2.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením provedla 

změny, které vzniknou zvýšením daně prostého 
příjmu ze 1600 Kč na 4800 Kč v jiných zákonech.

Článek 3.

Článek 2., 3. a 4. zákona ze dne 19. prosince
1919, č. 668 Sb. z. a n„ kterým obnovila se povin
nost zaměstnavatelů daň z příjmu, předepsanou 
z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou 
z těchto platův a odváděti státní pokladně, se zru
šuje a platnost císařského nařízení ze dne S. čer
vence 1898, čís. 120 ř. z., se obnovuje.

Článek 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1920. Provedením jeho pověřuje" se ministr fi
nancí, který, pokud se týče ustanoveni článku 2„ 
se dohodne se zúčastněnými ministry,

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r,

Sonntáa v. r.


