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155.

156.

Zákon ze dne 1. dubna 1921,

Zákon ze dne 1. dubna 1921,

kterým se mění ustanovení §u 1154 b) obě.
zákoníka.

kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů
na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo
obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na
rozličné druhy daní.

\ Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
§ 1154 b) obě. zák. ve znění cis. nařízení
z 19. března 1916, čís. 69' ř. z., mění se a bude
napříště zníti takto:
Zaměstnanci přísluší po čtrnáctidenním za
městnání nárok na mzdu nejvýše týdenní i ten
kráte, když z důležité příčiny, týkající se jeho
osoby, nemohl vylconávati práci nebo službu,
pokud si toho nepři vodil úmyslně nebo hrubou
nedbalostí.
Nemůže-li zaměstnanec vykonáváti práci
nebo službu proto, že onemocněl anebo že utrpěl
úraz, přísluší mu místo mzdy uvedené v od
stavci 1. až v třetím a čtvrtém týdnu nemoci po
10% jeho mzdy, v pátém a šestém týdnu nemoci
po 20% mzdy, v sédmém a osmém týdnu nemoci
po 30% mzdy.
Ustanovení předchozích odstavců netýkají
se těch ustanovení kolektivních smluv nebo pra
covních — (služebních) —_ řádů již platných,
která jsou pro dělníky příznivější.
Požitky uvedené v odstavci druhém platí pro
dobu tamtéž uvedenou také tehdy, když zaměst
nanec byl propuštěn, protože trvala nezaviněná
nezpůsobilost ku práci přes čtyři neděle (§ 82 h)
živnostenského řádu).

■ § 2.

, .

U64 obč. zák. ve znění cis. nař. z 19.
března 1916, č. 69 ř. z., se pozměňuje takto:
Práva zaměstnance, plynoucí z ustanovení
§§ H54, odst. 3., 1154 b), 1156—1159 b), 1160 a),
1162—1163, nemohou býti pracovní smlouvou ani
zrušena ani omezena.
§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Ministrům spravedlnosti a sociální péče se
ukládá, aby tento zákon provedli.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Popelka v. r.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
.č 1 á n e k I.
Zrušují se ustanovení druhých odstavců §u 72
obecního zřízení pro Moravu, upraveného záko
nem ze dne 24. června 1898, č. 54 z. z., §u 73
obecního statutu pro Olomouc ve znění zákona ze
dne 24. června 1898, č. 57 z. z., šu 76 obecního
statutu pro Uherské Hradiště ve znění zákona ze
dne 24. června 1898, č. 58 z. zi, §u 73 obecního
statutu pro Znojmo ve znění zákona ze dne
24. června 1898, č. 59 z. z.; dále druhých odstavců
§u 72 obecního zřízení pro Slezsko, upraveného
zákonem ze dne 24. června 1898, č. 35 z. z., §u 43
obecního řádu pro Opavu ve znění zákona ze dne
24. června 1898, č. 36 z. z., §u 44 obecního řádu
pro Frýdek ve znění zákona ze dne 24. června
1898, č. 38 z. z.; konečné druhých vět §u 77
obecního statutu pro Jihlavu, upraveného záko
nem ze dne 24. června 1898, č. 55 z. z., jakož
i §u 76 obecního statutu pro město Kroměříž,
upraveného zákonem ze dne 24. června 1898,
č. 56 z. z.
Dále se zrušují ustanovení druhých odstavců
§u 12 zemského zákonů moravského ze dne
24. června 1898, č. 60 z. z., a §u 13 zemského zá
kona slezského ze dne 13. června 1898, č. 33 z. Z’?
o zřizování a udržování veřejných neerániích sil
nic a cest.
Článek II.
Zákon tento stává se účinným dnem 1. ledna
1921 a provedení jeho přísluší ministru vnitra.
■

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. dubna 1921,
jímž se uvolňuje obchod rybami sladkovodnímiNa základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Nařízeni vlády republiky Československé ze
dne 21. května 1920, ě. 373 Sb. z. a n., jímž upía-
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vuje se obchod rybami sladkovodními, se zru
šuje. Obchod rybami sladkovodními jest volný.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provésti je ukládá se ministru pro zásobo
vání lidu.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Popelka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Burger v. r.
Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
líanačík
v. r.
Miěura v. r.
Dr.
Kovařík
v. r.
Beneš v. r.
Husák v. r.

disko, Chvalkovice, Lazce, Neředín, Nová Ulice,
Nový Svět, Novosady, Pavlovice, Poví a Kepčín,
které jsou podle zákona ze dne 16. dubna 1919,
čís. 214 Sb. z. a n., sloučeny s hlavním městem
Olomoucem v jednu obec,
's hlediska daně domovní částí místa daní čin
žovní zcela podrobeného.-

§ 2..
Týmž rokem počínajíc (§ 1) předpisuje se
činžovní daň v obcích a osadách v §u 1, čís. 1.
a 2., zmíněných podle těchto zásad:
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Zákon ze dne 1. dubna 1921
o přechodných ustanoveních u daně domovní pro
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Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
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§ 1.
Počínajíc berním rokem 1921 jsou
to

1. obce Bohnice, Hloubětín, Karlín, Kobylisy,
Prosek, Střížkov, Trója, Vysočany, Břevnov,
Bubeneč, Dejvice, Tllubočepy, Jinonice, Ko
šíře, Liboc, Motoly, Radlice, Sedlec, Smíchov,
Střešovice, Veleslavín, Vokovice, Braník, Hodkovičky, Hostivař — bez osad Miličova a Háji
Krč, Michle, Nusle, Podolí, Král. Vinohrady, Vršo
vice, Záběhlice, osada Malá Chuchle a část obce
Modřan, zvaná Zátiší, jež bude spojena s obcí
Hodkovičkami, Hrdlořezy, Malešice, Staré Straš
nice a Žižkov, které ve smyslu zákona ze dne
6. února 1920, čís.„114 Sb. z. a n., sloučeny bu
dou s hlavním městem Prahou,
2. katastrální obce Juliánov, Židenice, Husovice, Maloměřice, Obrany, Královo Pole, Medlánky, Rečkovice, Žabovřesky, Komín, Kamenný
Mlýn, Jundrov, Kohoutovice, Bohonice, Lískovec,
Horní Heršpice, Komárov, Černovice, Slatina,
Dolní Heršpice, Přízřenice, Vejvanovice a, Tuřany, které jsou podle zákona ze dne 16. dubna
1919, čís. 213 Sb. z. a n„ sloučeny se zemským
hlavním městem Brnem, a
3. katastrální obce Bělidla, Hejčín, Hodolany-Rolsberk, Černovír s osadou Klášter-Hra-
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§ 3.
Provedením zákona tohoto, jenž nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 1921, pověřuje se ministr
financí.
T. G. Masaryk v. r,
Černý v. r.
Hanačík v. r.
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