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5. § 69 zákonného článku XXXV:1888 a 
§ 4 zákonného článku VI:1899 a § 6 zákon
ného článku 11:1906 o podílu obcí z výnosu 
daně výčepní ;

6. ustanovení zákonného článku LVIII: 
1912, XXII :1915, XXV:1916 a IX:1917, po
kud se týkají podpor poskytovaných městům 
s právem municipálním a městům s regulo
vaným magistrátem z prostředků státních.

Článek II.

Příloha B. zákona ze dne 9. února 1882, 
č. 17 ř. z., mění se počínajíc dnem 1. ledna 
1922 takto:

Sazba daně domovní třídní.

Pro dům s po- třída sazba
čtem místností

40—36 I. 860 Kč
35—30 II. 720 Kč
29—28 III. 600 Kč
27—25 IV. 490 Kč
24—22 V. 390 Kč
21—19 VI. 300 Kč
18—15 VII. 220 Kč
14—10 VIII. 140 Kč

9— 8 IX. 90 Kč
7 X. 70 Kč

6 XI. 50 Kč
5 XII. 35 Kč
4 XIII. 20 Kč
3 XIV. 9 Kč
2 XV. 6 Kč
1 XVI. 3 Kč

1 Kč 50 h*)
budov, ve kterých jest přes 40 místností

obytných, jest připočítat! k nej vyšší sazbě za 
každou obytnou místnost přes 40 ... 20 Kč.

článek III.

Zákon tento, jehož čl. II. netýká se Sloven
ska a Podkarpatské Rusi, nabývá účinnosti 
v celém území československé republiky mi- 
mo Podkarpatskou Rus současně se zákonem 
o přechodné úpravě finančního hospodářství 
obcí a měst s právem municipálním.

-) Sazba 1 Kč 50 h v třídě XVI. platí pro chýše 
z rákosí, z hlíny beze zdivá nebo z proutí, nebo chýše 
postavené na zaražených jehlách.

V Podkarpatské Rusi nabývá § 5 tohoto zá
kona účinnosti týmž dnem; ostatní paragrafy 
nabudou v Podkarpatské Rusi účinnosti 
dnem, kdy tam nabude účinnosti zákon o pře
chodné úpravě finančního hospodářství obcí 
a měst s právem municipálním (§59 téhož 
zákona).

článek IV.

Výkonem zákona pověřuje se ministr 
financí.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,

za ministra Hanačíka.

335.
Zákon ze dne 12. srpna 1921,

kterým se pozměňují ustanovení § 5 zákona 

ze dne 25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a n., 

o účasti zaměstnanců při hornictví na správě 

dolův a jejich podílu na čistém zisku.

Národní shromáždění republiky českoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

§ 5 uvedeného zákona se pozměňuje a zní 
napříště takto:

Zástupce zaměstnanců v podnikové radě a 
jejich náhradníky (§ 4) volí neb vysílají 
všechny závodní rady, případně zřízenci jed
noho podniku dle volebního řádu, který bude 
vydán nařízením.

Volba dělnických a zřízeneckých zástupců 

koná se odděleně.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti zároveň 

s účinností pozměněného zákona.

Provedením jeho se pověřuje ministr ve
řejných prací.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Kovařík v. r.


