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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


