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Sbírka zákonů a nařízení, č. 260 a 261.

280.

článek IV.

Zákon ze dne 30. června 1921,

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedou jej ministr spravedlnosti
a ministr obchodu, živností a průmyslu.

jímž se mění § 7 uvozovacího zákona k ob
chodnímu zákonu ze 17. prosince 1862, č. 1
ř. z. z roku 1863, ve znění cis. nař. z 11. čer
vence 1898, č. 124 ř. z., a § ■5 zák. čl. XXXVII.
(obchodního zákona) z roku 1875.

T. G. Masaryk v. r.
\
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
261.
článek I.

Zákon ze dne 30. června 1921,

§ 7 úvoz. zákona k obchodnímu zákonu z;
dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z roku 1863.
ve znění cis. nař. ze dne 11. července 1898,
č. 124 ř. z., a § 5 zák. čl. XXXVII. (obchod
ního zákona) z roku 1875 mění se takto:

kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochra
ně známek a částečně se mění ustanovení
zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb.
z. a n.

Ustanovení zákona obchodního o firmách,
knihách obchodních a prokuře vztahují se
vyjma obchodníky podomní na všechny ob
chodníky, kteří platí z výdělku svého obcho
du státní daň výdělkovou v místech do 10.00(:
obyvatelů alespoň 200 Kč ročně a v místech
nad 10.000 obyvatelů alespoň 400 Kč ročně
nebo pro jejichž podniky dle rozsahu jejich,
by byla taková výměra přiměřená, kdyby ne
byli od placení osvobozeni.
Válečné a poválečné přirážky k dani výdělkové se do sazby nevpočítají.
Sdružení ku provozování obchodních živ
ností, na něž se uvedená ustanovení obchod
ního zákona nevztahují, nepokládají se za
obchodní společnosti.
článek II.
§ 5 zák. čl. XXXVII. (obchodního zákona)
z roku 1875 doplňuje se takto:
Jakmile jest firma obchodníka zapsána
v obchodní rejstřík, nemají pozdější změn),
v částce daně výdělkové, kterou jest obchod
nik povinen platiti, neb okolnost, že miste
provozování bylo vřaděno do jiné třídy míst
ní (čl. I.) následkem přírůstku obyvatelstva,
vlivu na to, by nebylo šetřeno předpisů ob
chodního zákona v předchozím článku dotče
ných.
Článek IIL
Ustanovení tohoto zákona nemají vlivu pa
firmy v obchodní rejstřík již zapsané.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Německý zákon k ochraně známek ze dne
12. května 1894, č. 22 ř. z., se všemi vedlej
šími předpisy se pro území od Německa od
dělené zrušuje a platí pro toto území všech
ny zdejší předpisy, týkající se ochrany zná
mek.
Ochranné známky, jež byly zapsány na zá
kladě dosavadních předpisů tam platných, se
uznávají a zůstávají v platnosti pro přivtělené území bezpodmínečně (čl. 311 míro
vé smlouvy versailleské), budou-li ohlášeny
ve lhůtě, jež bude stanovena nařízením.
V celém území republiky československé
s původní prioritou — avšak v území, kde
platnosti dosud neměly, pouze s výhradou
práv osob třetích — budou známky tyto po
předchozím prozkoumání jich způsobilosti
k zápisu podle zákonů zdejších chráněny
tehdy, bude-li o to zažádáno za současného
splnění podmínek §§ 13 až 16 zák. o ochra
ně známek ze dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z.,
resp. čl. V., odst. 4., zák. ze dne 24. července
1919, č. 471 Sb. z. a n.
Ohlášku i žádost jest podati u obchodní a
živnostenské komory, v jejíž obvodě má ma
jitel ochranné známky své sídlo nebo pod
nik, resp. u obchodní a živnostenské komory
v Praze, leží-li toto sídlo nebo podnik mimo
oblast republiky československé.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 262.
článek II.
Lhůty v čl. III. a v čl. VIL zák. ze dne 24.
července 1919, č. 471 Sb. z. a n., stanovené
prodlužují se až do dne, který bude stanoven
nařízením.
článek III.
Zákon ze dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z., ve
znění novely ze dne 17. března 1918, č. 65
ř. z., a zákona ze dne 24. července 1919,
č. 471 Sb. z. a n., se mění takto:
§ 3, č. 1., nahrazuje se tímto ustanovením:
č. 1 a) obsahují výhradně obraz nebo
jméno presidenta republiky nebo jiných osob
o stát či národ zasloužilých a dosud žijících;

b) obsahují výhradně nebo jako součást
obraz nebo jméno osob historických o stát
či národ zasloužilých.
V odst. 3. téhož článku nahrazují se slova
„o stát zasloužilých" slovy „o stát či národ
zasloužilých".
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při hornictví v revíru (§ 2) nárok na závo
dem placenou dovolenou pro zotavenou, jejíž
roční doba se vyměřuje takto:
při služební době
a) aspoň 1 rok až včetně 5 let . .
b) od 5 do 10 let..................... •
c) od 10 do 15 let...................... •
d) přes 15 let........................... •
Neděle a svátky připadající do
počítají se do ní a platí se za ně.

dovolená
. 5 dnů
• 7 „
• 10 „
• 12 „
dovolené

§ 2.
Hornické revíry (viz §§ 1, 3, 8) rozhodné
pro dobu dovolené jsou: 1. Pražsko-slánský,
obsahující okrsky revírních báňských úřadů
v Praze a Slaném; 2. Teplicko-mostecko-chomůtovský, obsahující okrsky revírních báň
ských úřadů v Teplicích, Mostě a Chomu
tově; 3. Karlovarský; 4. Kutnohorský; 5.
Plzeňský; 6. Budějovický; 7. Brněnský a 8.
Mor. Ostravský stejnojmenných báňských
úřadů; 9. Slovensko a 10. Podkarpatská Rus.

Článek IV.
Zákon tento nabývá účinnosti čtrnáctý den
po vyhlášení.
článek V.
Provedením jeho pověřuje se ministr pro
průmysl, obchod a živnosti a ministr spra
vedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Popelka v. r.

§ 3.
Podmínkou pro udělení dovolené jest, že
horník v době, která zakládá jeho nárok na
dovolenou, stále a správně propracovával
směny. Vojenská služba a nemoc čítá se do
služební doby započitatelné pro výměru do
volené. Kdo přestoupí ze služby u jednoho
závodu k závodu jinému, nepřerušuje pře
depsané doby služební, pokud mezi jeho vý
stupem z práce hornické (§1) a opětným
vstupem do ní neuplynulo více než 14 dnů,
jde-li o práci v tomže revíru, a 21 dnů, jde-li
o práci v revíru jiném.
§ 4.

262.

Zákon ze dne 1. července 1921,
kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky
při dolování na vyhrazené nerosty.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IDělníci a dělnice zaměstnaní při hornictví
na vyhrazené nerosty (§ 3 ob. hor. zák.) a
jeho vedlejších závodech (§ 131 ob. hor. zák.)
mají po jednoroční nepřetržité služební době

Směny, které byly v roce, v němž dovo
lená se uděluje, před její nastoupením ne
oprávněně zanedbány, odečtou se od doby
dovolené v tomto roce; směny, které byly po
dovolené neoprávněně zameškány, odečtou se
od dovolené v roce příštím neb v příštích le
tech, a to bez náhrady.
O zameškaných směnách buďtež v každém
závodě vedeny přesné záznamy, z nichž musí
býti zřejmý počet zameškaných směn, jakož
i učiněná neb opomenutá omluva. O zanedba
ných směnách, jež mají býti odečteny z doby
dovolené, rozhoduje každý měsíc závodní ra
da spolu se závodní správou dle § 2, bod 4.,
prov. nař. k zákonu o závodních a revírních
lil
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