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Částka 70. Vydána dne 6. září 1921.

Obsah: (233.—233.) 233. Zákon, Jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož 
i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata 
jednoměsíční částky nouzových výpomoci stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, 
č. 625 Sb. z. a n. — 233. Zákon, jimž se upravují přídavky a výpomoci zřízenců a pensistů 
obecních a okresních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a jich pozůstalých. — 290. Zákon, 
jímž se částečné pozměňuje a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., 
o platu presidenta Československé republiky. — 291. Zákon, jimž se povoluje užiti dílčích 
dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání na
dačních, sirotčích a podobných kapitálů. — 292. Zákon, jímž se povoluje užiti dílčích dluho
pisů východočeské SXní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1021 v úhrnné jmenovité 
hodnotě 30 milionů korun k ukládáni nadačních, sirotčích a podobných kapitálů. — 233. Zákon, 
jímž se mění ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých. — 
294. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních platných na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi a stanoví se válečná přirážka k dani dóchodkové (z příjmu) za léta 1921 
až 1923. — 295. Z á k o n o poplatku ze služebních smluv. — 29S. Zákon, kterým se 
pozměňují ustanovení §$ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., 
o úpravě uhelného hospodářství. — 297. Zákon o povinném známkování chmele. — 293. Na
řízeni, kterým se upravují na základě §u 7 zák. ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. z r. 1920 na 
Slovensku odpočivné a zaopatřovací požitky bývalých státních zaměstnanců a jich pozůstalých 
systému uherského, zařizuje súčtování záloh řečeným osobám na tuto úpravu poskytnutých, při
pravuje provedení zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., a zavádějí ve smyslu čl. X. zák. 
ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1920, některá pravidla platná na území republiky 
mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus.

288./
Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

jímž se civilním a vojenským státním za
městnancům, jakož i zaměstnancům v podni
cích a fondech státem spravovaných povoluje 
mimořádná výplata jednoměsíční částky nou
zových výpomocí stanovených zákonem ze

dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Osobám jmenovaným v §§ 1—3 zákona ze 

dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n., po
voluje se mimořádná výplata jednoměsíční 
částky nouzových výpomocí stanovených uve
deným zákonem.

Předpoklady nároků a výměry řídí se podle 
poměrů buď dne 1. října 1920 nebo 1. čeiv 
Vence 1921 a platí vždy příznivější nárok.

§ 2.
Nebude-li nalezena rozpočtová úhrada pro 

tuto mimořádnou jednorázovou výpomoc,

zmocňuje se ministr financí, aby úvěrem 
opatřil nutné prostředky.

§ 3.

Na tuto mimořádnou jednorázovou výpo
moc platí ustanovení § 3, odst. 1. a 2., zákona 
ze dne 15. dubna 1920, č. 314 Sb. z. a n.

§ 4.
Provědením tohoto zákona, jenž nabývá 

účinnosti dnem vyhlášení, pověřují se všichni 
ministři.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Popelka v. r.
Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r. Di\ Kovařík v. r.

Dr. Hotoweíz v. r., 
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fatka v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r. Dr. Procházka v. r.
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