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na určitou skupinu osob, na členy některého 
spolku anebo na pozvané účastníky a neopustí 
shromáždění přes vyzvání osob, jež jsou po
volány shromáždění říditi a pořádek zacho- 
vávati, bude potrestán soudem pro přestupek 
trestem na penězích od 100 do 1000 Kč, v pří
padě nedobytnosti vězením od 24 hodin do 
jednoho týdne.

§ 6.

Pokus činů uvedených v §§ 1 a 4 jest 
trestný.

§ 7.

t1) Nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 19. prosince 1919, č. 662 Sb. z. 
a n., se zrušuje. Řízení na jeho podkladě 
zahájená buďtež však podle něho ukončena.

(2) Dále se zrušuje § 177 zák. čl. V. z roku 
1878 a § 3 -zákona ze dne 7. dubna 1870, 
č. 43 ř. z.

(3) Pokud § 4 zákona ze dne 7. dubna 1870, 
č. 43 ř. z., a § 20 zák. čl. LXIII. z r. 1912 od
volávají se na tato zrušená ustanovení, na
stupuje místo nich § 1 tohoto zákona.

§ 8.
Trestné činy, spáchané před účinností to

hoto zákona, buďte — pokud bylo by bývalo 
lze stíhati je podle § 177 zák. čl. V. z roku 
1878 — trestány, jsou-li tu podmínky § 1 
tohoto zákona, podle ustanovení § 2.

§ 9.
Tento zákon nabude účinnosti dnem vy

hlášení; provedou jej ministři spravedlnosti 
a národní obrany.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Husák v. r.

310.
Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám 
o důchod podle zákona o požitcích válečných 
poškozenců a upravuje vyplácení drahotní 

přirážky k jejich důchodům.
Národní shromáždění republiky českoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-

Lhůta pro přihlášky o důchod Vdovský, si
rotčí a předkův (§§ 13, 15, 20 a 25 zákona 
o požitcích válečných poškozenců) stanovená 
v § 28 téhož zákona prodlužuje se všeobecně 
do 31. prosince 1921.

Ukáže-li se, že nebylo ani věcného, ani osob
ního důvodu, kterým by promeškání lhůty 
stanovené v § 28 zákona o požitcích válečných 
poškozenců mohlo býti ospravedlněno, nepři
hlíží se k takové přihlášce.

§ 2.

Ministerstvo sociální péče se zmocňuje, aby 
dle potřeby, avšak nejdéle do 31. prosince 
1921, prodloužilo též lhůtu pro přihlášky in
validů k sociálně-lékařské prohlídce, která 
tvoří předpoklad pro přiznání důchodu inva
lidního (§ 26, odst. 3., cit. zák.).

§ 3- ,

Válečným poškozencům a jejich příslušní
kům, pro něž byla podle předchozích ustano
vení lhůta k přihláškám prodloužena, dlužno 
vypláceti vyživovací příspěvky a státní pří
platky nadále za dobu od prvního dne měsíce 
následujícího vyhlášení tohoto zákona (§ 1), 
případně od prvního dne měsíce následujícího 
prodloužení lhůty (§ 2), až do přiznání dů
chodu, jest je však súčtovati na přiznaný dů
chod (§ 40, odst. 2., cit. zák.).

Všem válečným poškozencům a jich pří
slušníkům, kterým lhůta přihlášky ve smyslu 
§§ 1 a 2 tohoto zákona byla prodloužena, bude 
od 1. května 1921 vyplácen vyživovací pří
spěvek a státní příplatek jako súčtovatelná 
záloha na důchod pouze ve výši, ve které jim 
bude podle předpisu zákona ze dne 20. úno
ra 1920, ě. 142 Sb. z a n., důchod vyměřen. 
Veškeré přeplatky přes to se objevivší budou 
poživatelům z důchodu sráženy.

§ 4.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 25. října 1920, č. 602 Sb. z. a n., o pro
dloužení drahotní přirážky k důchodůni vá
lečných poškozenců na rok 1921, pozbývá plat
nosti dnem 31. března 1921.

§ 5.
Přirážku ve výši 50 procent k základním ' 

důchodům vyměřeným podle zákona o požit
cích válečných poškozenců jest v případech 
naznačených v § 42 téhož zákona vypláceti 
od 1. dubna 1921 až do konce roku 1921.
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Ministr sociální péče se zmocňuje, aby tuto 
přirážku průběhem roku 1921 snížil nebo zá
stavní, změní-li se poměry drahotní.

§ 6.

Zákon tento, jehož provedením se pověřuje 
ministr sociální péče v dohodě s ministry 
vnitra a financí, nabývá účinnosti dnem 15. 
března 1921 pokud jde o §§ 1, 2, 3, a dnem 
1. dubna 1921 pokud jde o § 5.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Dr. Gruber v. r.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 
kterým se povoluje úvěr pro pořízení první 
části augmentační zásoby oděvu a výstroje 

pro mužstvo.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Pro pořízení první části augmentační zá
soby oděvu a výstroje pro mužstvo povoluje 
se úvěr ve výši 322,000.000 Kč.

312.

311.
Zákon ze dne 12. srpna 1921 

o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě 
z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. 

čl. Lili. z roku 1907.

§ 2.

Ministr financí se zmocňuje, aby částku 
uvedenou v § 1 opatřil úvěrními operacemi 
pokladničními poukázkami, kontokorentními 
zálohami, státními směnkami neb jinými 
druhy úvěrového krytí a osvobodil dlužní 
úpisy vydané na základě těchto úvěrových 
operací od daně důchodkové (rentové).

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
čl. IX., odst. 8., zákona o celní sazbě ze dne

13. února 1906, č. 20 ř. z., a uher. zák. čl. Lili. 
z roku 1907 doplňuje se takto:

V případech zcela výjimečných, zvláštního 
zřetele hodných, zejména, jde-li o zřízení no
vého důležitého odvětví průmyslového dosud 
v tuzemsku nezastoupeného nebo o nové me- 
thody výrobní v určitém průmyslovém od
větví, může býti povoleno částečné nebo úpl
né osvobození od cla pro dovoz nových nebo 
i starých strojů, součástí strojových, továr
ního zařízení a řemeslnického náčiní.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem pro
hlášení a pozbude jí koncem roku 1922.

Pi’ovedení zákona ukládá se ministru fi
nancí ve shodě s ministrem obchodu.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

§ 3.
Zákon tento, jejž provésti se ukládá mi

nistru financí a ministru národní obrany, 
nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r., 
za ministra Hanačíka.

Husák v. r.

13.
Zákojyže dne 12. srpna 1921

OJObnpye drobných zemědělských pachtů.

1/
Národní shromáždění republiky českoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Pacht (podpacht) zemědělského pozemku, 

který končí v druhé polovici roku 1921, ob
novuje se na další tři pachtovní roky i pr°11 
vůli propachtovatele (vlastníka, pachtýre) 
tím, že pachtýř (podpachtýř) propachtovate.J 
nebo jeho hospodářské správě písemně oznámí 
do 30. září 1921, že si pozemek nadále podiví 

v pachtu, jestliže


