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dobytnosti vězením (uzamčením) od 24 hodin 
do 14 dnů. Před prvním potrestáním budiž 
dána úřední výstraha.

Dopustí-li se živnostník opětovně přestupku 
podle tohoto zákona, může býti vysloveno od
nětí živnostenského oprávnění po rozumu živ
nostenského řádu (zábora).

Pokuty připadají státu.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti 6 neděl po 

svém vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se 
ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Vrbenský v. r. černý v. r.
L. Novák v. r. Habrman v. r.

87.
Zákon ze dne 17. února 1922

o státní záruce dělnickým výrobním 
a pracovním družstvům.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby převzala státní zá

ruku do výše 50,000.000 Kč za zápůjčky, 
které peněžní ústavy poskytnou výrobním a 
pracovním družstvům, založeným podle zá
kona ze dne 9. dubna 1878, č. 70 ř. z., zák. 
čl. XXXVII z r. 1875 a zák. čl. XXIII 
z r. 1898, ve kterých většina stálých zaměst
nanců jest zároveň členy družstva.

§ 2.
Ustanovení § 1 nevztahuje se na zeměděl

ská družstva výrobní a pracovní.

§ 3.
Při výrobních a pracovních družstvech vá

lečných poškozenců jest podmínkou převzetí 
státní záruky, aby všichni stálí zaměstnanci, 
kteří jsou válečnými poškozenci ve smyslu 
zákona ze dne 8. dubna 1919, č. 199 Sb. z. 
a n., byli zároveň též členy družstva.

§ 4.
Podmínky a způsob povolování záruk sta

noveny budou nařízením.

§ 5.
Podání družstev a přílohy těchto podání, 

týkající se státní záruky podle tohoto zákona, 
jsou osvobozeny od kolkův a poplatků.

§ 6.

Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr sociální péče v dohodě s ministrem fi
nancí a s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností. Počátek účinnosti tohoto zákona bude 
určen nařízením.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.

88.

Zákon ze dne 17. února 1922
o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, 
týkajících se některého ze statků a majetku, 
připadlých podle mírových smluv českoslo
venskému státu, nebo majících za předmět 
těžbu užitků některého ze statků a majetku 

takového.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Smlouvy nájemní a pachtovní, týkající se 

některého ze statků a majetku, připadlých 
podle mírových smluv státu českosloven
skému, nebo mající za předmět těžbu užitků 
některého ze statků a majetku takového, které 
byly uzavřeny dřívějším oprávněným před 
účinností zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 354 
Sb. z. a n., mohou býti státem českosloven
ským zrušeny výpovědí aspoň Směsíční, pokud 
nelze tak učiniti dle platných předpisů bez vý
povědi.

§ 2.
Dáti výpověď jest oprávněn úřad, který dle 

platných předpisů vede správu statků nebo 
majetku, o který jde.

§ 3.
Provedla-li druhá smluvní strana, se kterou 

se smlouva podle § 1 zruší, na nemovitostech,
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k nimž se smlouva vztahovala, v rámci smlou
vy investice, jejichž užitek dosud trvá, má 
vůči státu nárok na náhradu prokázaných ná
kladů na tyto investice původně učiněných, 
po srážce přiměřené amortisace. Investice 
tyto připadnou do vlastnictví státu.

Jiných nároků na náhradu škody z před
časného zrušení smlouvy druhá smluvní stra
na vůči státu nemá.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti jej náleží všem ministrům.

avšak s tou odchylkou, že válečná přirážka 
k výrobkové (zárobkové) dani III. tř. snižuje 
se z posavadních 150% na 140%, ze 100% na 
90%o a z 60% na 50%.

K dani pozemkové vybírá se za léta 1922 a 
1923 válečná přirážka ve výši stanovené §em 1 
zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 332 Sb. z. a n.

§ 2.

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

T. G, Masaryk v. r. 
Dr. Beneš v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r. 
Habrman v. r. 
Udržal v. r.
Černý v. r.
Šrámek v. r.

Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r,

Dr. šrobár v. r.,
též za ministra Dra Mičuru.

89.

Zákon ze dne 17. února 1922, 
jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus 
stanoví válečné přirážky ku přímým daním 
(s výjimkou daně dochodkové) za léta 1922 
a 1923 a dočasně se zrušují některá ustano

vení o přímých daních.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

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 vybí
rají se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
za léta 1922 a 1923 válečné přirážky ve výši, 
stanovené článkem I., § 1, bod 2.—7., zákona 
ze dne 17. února 1920, čís. 132 Sb. z. a n.,

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

1922; provedením pověřuje se ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

@0.
Zákon ze dne 17. února 1922

o válečných přirážkách ku přímým daním 
(s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 
1923 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 důcho
dové a ku dávce tantiémové vybírají se v ce
lém území republiky mimo Slovensko a Pod
karpatskou Rus za léta 1922 a 1923 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., avšak s tou odchyl
kou, že válečná přirážka ku všeobecné dani 
výdělkové snižuje se z posavadních 150% na 
140%, ze 100%, na 90%o a z 60% na 50%o.

K dani pozemkové vybírá se za léta 1922 a 
1923 válečná přirážka ve výši stanovené 
§em 1, odst. 2., zákona ze dne 12. srpna 1921, 
čís. 331 Sb. z. a n.

Na Hlučínsku se vzhledem k ustanovení 
§ 14 nařízení ze dne 4. května 1920, čís. 321 
Sb. z. a n., válečné přirážky k dani pozemkové,

35*


