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§ 28.

O) Poruší-li člen závodního výboru povin
nost mlčenlivosti, uloženou mu v § 3, odst. 3., 
a v § 6, dopouští se přestupku a bude potre
stán peněžitou pokutou do 2000 Kč, a je-li tato 
nedobytná, vězením v trvání nejdéle jednoho 
měsíce. Učinil-li tak s úmyslem zištným anebo 
aby podnikatele poškodil, může býti potrestán 
vězením až do 6 měsíců. Případný zisk pro
padá ve prospěch státu po úhradě náhrady 
škody podle § 30.

_(2) Člen závodního výboru, který samostat
ným nařízením zasáhne do správy nebo pro
vozu podniku tak, že tím byla způsobena váž
ná porucha v chodu závodu nebo značnější 
hmotná škoda, dopouští se přestupku a bude 
potrestán pokutou do 2000 Kč, a je-li tato 
nedobytná, vězením v trvání nejdéle jednoho 
měsíce.

(3) Trestní řízení budiž zahájeno politi
ckým úřadem I. stolice (na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi administrativní policejní 
vrchností I. stolice) pouze na návrh podni
katele a budiž zastaveno, jestliže podnikatel 
návrh svůj odvolá.

§ 29.

í1) Překáží-li podnikatel nebo jeho zá
stupce úmyslně závodnímu výboru v plnění 
úkolů a neplní-li povinnosti uložené mu 
v tomto zákoně, zejména pak v § 4, odst. b) 
a c), dopouští se přestupku a bude potoestán 
peněžitou pokutou do 10.000 Kč, v případě 
nedobytnosti nebo opakování činu vězením 
v trvání nejdéle jednoho měsíce.

(2) Podnikatel nebo jeho zástupce, který 
v předložené účetní uzávěrce za minulý ob
chodní rok, v účtu rozvážném, v účtu zisku a 
ztráty (§ 5) uvede údaje jsoucí v odporu 
s prvopisem těchto zpráv, dopouští se pře
stupku a bude potrestán peněžitou pokutou 
do 50.000 Kč, v případě nedobytnosti nebo 
opakování vězením až do 6 měsíců.

(3) Trestní řízení budiž politickým úřadem 
I. stolice (na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi . administrativní policejní vrchností 
I. stolice) zahájeno pouze na návrh závodního 
výboru a zastaveno, j estliže výbor návrh svůj 
odvolá.

§ 30.

(]) Trestné činy podle § 28 zakládají povin
nost k náhradě škody, jíž se jest domáhati 
pořadem práva.

(2) Pokuty zaplacené podle tohoto zákona, 
jakož i propadlý zisk (§ 28, odst. 1.) připadají 
ve prospěch státní pokladny. Ministerstvo so
ciální péče užije jich pro účely sociální v těch 
obvodech, z nichž byly zaplaceny.

§ 31.

(!) Zákon tento nabývá s výjimkou §§ 5 a 6 
účinku dnem 1. ledna 1922.

(2) Paragrafy 5 a 6 nabudou účinku 1. čer
vence 1922.

§ 32.
Ministru sociální péče se ukládá, aby zákon 

provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Dr. Gruber v. r.

331.
Zákon ze dne 12. srpna 1921 

o válečných přirážkách ku přímým daním 
(s výjimkou daně z příjmu) za rok 1921 

mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Ku všeobecné dani výdělkové, ku výdělkové 

dani dle hlavy II. zákona o osobních daních 
(vyjímajíc podniky státní), ku dani důchodo
vé a ku dávce tantiémové vybírají se v celém 
území republiky mimo Slovensko a Pod
karpatskou Rus za rok 1921 válečné přirážky 
ve výši, stanovené článkem II., § 1, bod 2.,
3., 4. a 6., zákona ze dne 18. listopadu 1919( 
čís. 617 Sb. z. a n.

K dani pozemkové vybírá se za rok 1921 

válečná přirážka:
a) z vinic a zahrad 400%, z lesů 600%i

b) z ostatní půdy 200%.
Na Hlučínsku se vzhledem k ustanovení 

§ 14 nařízení ze dne 4. května 1920, čís. 32. 
Sb. z. a n., válečné přirážky k dani pozemko* 
vé, všeobecné dani výdělkové a dani důcho
dové za rok 1921 nevybírají.

§ 2.
Válečné přirážky k dani z příjmu počíná 

jíc rokem 1921 stanoví se zvláštním zákone: •
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§ 3.
Ustanovení článku II., §§ 2—5, zákona ze 

dne 18. listopadu 1919, čís. 617 Sb. z. a n., 
platí také pro válečné přirážky tímto záko
nem upravené.

§ 4.
Pokud v řízení trestním tvoří podklad pro 

výměru trestu zkrácená neb zkrácením ohro
žená daň za r. 1921, vpočítá se do tohoto pod
kladu válečná přirážka, vyplývající podle to
hoto zákona, jen při přestupcích, jež budou 
spáchány po vyhlášení tohoto zákona.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

T. G. Masaryk v. r. 

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

332.
Zákon ze dne 12. srpna 1921,

jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus 

Sianoví válečné přirážky ku přímým daním 
(s výjimkou daně dóchodkové) za rok 1921 
a dočasně se zrušují některá ustanovení 

o přímých daních.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
K dani domovní třídní, k dani výrobkové 

(zárobkové) III. třídy (včetně této daně z po
žitků v § 5 zákonného článku XXXIII. z r. 
1916 uvedených), k výrobkové (zárobkové) 
dani podniků veřejně účtujících (vyjímajíc 
podniky státní), k dani kapitálové a rentové, 
ukládané podle přiznání, a k dani dolové vy
bírají se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
za rok 1921 válečné přirážky ve výši stano
vené článkem I.', § 1, bod 2.-7., zákona ze 
dne 17. února 1920, čís. 132 Sb. z. a n.

K dani pozemkové vybírá se za rok 1921 
válečná přirážka:

a) z vinic a zahrad 400%, z lesů 600%,

b) z ostatní půdy 200% řádné daně.

§ 2.

Daň z příjmu (dochodková) a přirážka k ní 
upravuje se zvláštním zákonem.

§ 3.

Ustanovení článku L, §§ 2 a 3, článku III. 
a článku IV., odst. 2., zákona ze dne 17. února 
1920, čís. 132 Sb. z. a n., platí také pro váleč
né přirážky tímto zákonem upravené.

§ 4.

Pokud v řízení trestním tvoří podklad pro 
výměru trestu zkrácená nebo zkrácením ohro
žená daň za rok 1921, vpočítá se do tohoto 
podkladu válečná přirážka, vyplývající podle 
tohoto zákona, jen při přestupcích, jež budou 
spáchány po vyhlášení tohoto zákona.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačík-'.

333.

Zákon ze dne 12. srpna 1921 
o záměně 6% státních pokladničních pouká

zek za bony československé republiky.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby 6% státní poklad

niční poukázky splatné dne 15. května 1921, 
31. května 1921, 15. srpna 1921 a 15. listo
padu 1921, které byly podle finančních záko
nu ze dne 20. prosince 1918, čís. 95 Sb. z. a n 
ze dne 27. června 1919, čís. 433 Sb. z. a n„ a 
ze dne 29. ledna 1920, čís. 104 Sb. z. a n., 
finanční správou vydány peněžním ústavům 
na uhradu kontokorentních záloh, zaměnila 
za pokladniční bony Československé republiky 
na úhrnnou částku 1.536,185.000— Kč a 
úroky.

Bony, tyto jsou rubopisem (indossamen- 
tem) preyoditelny, splatný do tří měsíců, po 
splatnosti obnovitelný a mohou býti eskonto-
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